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En annan viktig händelse var att ledande politi-
ker och tjänstemän från Ångermanlands samtliga fyra 
kommuner, på vårt initiativ, samlades under ett par 
dagar i augusti för att diskutera samarbete och gemen-
sam utveckling. Huvudfokus låg på hur vi tillsam-
mans ska göra Höga kusten världskänt så att tillväxt, 
investeringsvilja och framtidstro skapas. En viktig 
milstolpe har passerats för att hantera en stor uppgift! 

Enbart ett bra läge, vacker natur och bra förbin-
delser räcker tyvärr inte, utan kommunen måste 
dessutom vara attraktiv för människor och före-
tag. Vad som är attraktivt är en smaksak och vi har 
en utmaning i att bli tydligare i kommunikationen 
kring vad kommunen står för och vad vi vill åstad-
komma i framtiden. 

Kramforsborna har ett stort hjärta och det ska vi 
tillsammans visa omvärlden.

Micael Melander (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

2012 läggs nu till raden av händelserika år för vår 
vackra kommun. Rent ekonomiskt kan vi glädja oss 
åt att än en gång ha klarat kommunallagens balans-
krav på en budget i balans. Det blir faktiskt elfte 
året i rad, vilket i sig är en fantastisk prestation med 
tanke på hur Sveriges ekonomi och vår egen befolk-
ningsutveckling sett ut under motsvarande tid. Även 
om det 2012 skedde genom en kombination av ef-
fektiva sparåtgärder och en del lyckliga omständig-
heter så ska vi alla glädjas åt att det gick ihop. 

Särskilt glädjande var att den stora BAS-nämn-
den (bistånds-, arbetsmarknads- och sociala service-
 nämnden) lyckades vända ett stort underskott 2011 
till ett nollresultat 2012. Även miljö- och bygg-
nämnden klarade sin budget. Barn-, kultur- och ut-
bildningsnämnden samt kommunstyrelsen nådde 
tyvärr inte ända fram. 

2012 blir förhoppningsvis året som vi förknippar 
med en ny tid och nya förutsättningar. Efter allt ar-
bete och alla ansträngningar kom tågtrafiken äntli-
gen igång. Även om det varit en del barnsjukdomar 
och tekniska problem kan människor nu resa på ett 
snabbt, enkelt och modernt sätt mellan Norrlands-
kustens kommuner. Kramfors har ett strategiskt bra 
läge i vår region, och pendlingsmöjligheterna gör att 
vi kan dra nytta av detta faktum. Arbetet har bara 
börjat och vi kommer inte att slå oss till ro bara för 
att trafiken är igång. Det ska bli intressant att följa 
utvecklingen.

Vår ambition att göra Kramfors centralort mer 
 attraktiv är kopplad till järnvägens möjligheter och 
omfattar såväl handel och rekreation som förbätt-
rade möjligheter för företagande. Några exempel på 
vad som skedde under året är att Coop invigde sin 
nya butik och att beslutet togs att förverkliga en mo-
dern galleria. Gallerian invigs hösten 2013 och vi vet 
att det är många som längtar. Dessutom beslutades 
en ny detaljplan för markområdet intill Coop som 
gör att även Ica kan påbörja bygget av sin nya butik 
i centrum.



4 FEM åR I sAMMANdRAG 

Fem år i sammandrag

2008 2009 2010 2011 2012

Antal kommuninvånare 19 473 19 214 18 911 18 742 18 516

Kommunen
skatte- och utjämningsbidrag, mkr 963 972 991 993 1 000
Nettokostnader i % av skatter och utjämning 99,0 98,8 99,4 99,8 99,5
Finansnetto, mkr – 6,7 – 6,0 – 5,6 – 0,5 – 4,7
årets resultat, mkr 3 6 0 2 0

Eget kapital, mkr 301 306 306 308 308
Eget kapital, kr/kommuninvånare 15 438 15 947 16 207 16 441 16 651
Låneskuld, kr/kommuninvånare 8 508 8 537 8 674 8 752 8 859
soliditet, % 42 33 33 33 33

Antal tillsvidareanställda 1 772 1 677 1 612 1 744 1 633
Antal årsarbetare 1 626 1 566 1 538 1 664 1 554
Personalkostnader 701 708 751 786 784

Koncernen
årets resultat, mkr – 2 29 4 8 2
Eget kapital, mkr 335 363 372 390 395
soliditet % 23 23 23 25 25
Antal tillsvidareanställda 2 066 1 965 1 898 1 939 1 828

Skattesats
Kramfors kommun 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84
Västernorrlands läns landsting 10,60 10,60 10,99 10,99 10,99
Begravningsavgift, genomsnitt 0,43 0,43 0,43 0,42 0,43
Medlemsavgift svenska kyrkan, genomsnitt 1,35 1,36 1,40 1,26 1,26

Totalt 35,22 35,23 35,66 35,51 35,51
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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

Kramfors 
Energitjänster AB

Kramfors/Sollefteå 
Flygplats AB (50 %)

KramA� AB Delägda bolag

Krambo 
Bostads AB

Kramfors 
Energiverk AB



6 KOmmunEnS PEngaR

Kommunens pengar

Kommunens pengar kommer från Kommunens pengar används till

Drift Investeringar

A�ärsverksamhet 1 %

Vård och
omsorg 45 % 

Politisk verksamhet 2 %

Gemensamma 
verksamheter 3 % Fritid och kultur 4 %

Infrastruktur, 
skydd m.m. 7 %

Pedagogisk 
verksamhet 39 %

Finansiella kostnader 1 %

Tjänster 30 %

Bidrag och 
transfereringar 4 %

Avskrivningar 3 % Material 4 %

Personal 58 %

Finansiella intäkter 0 %

Generella 
statsbidrag 20 %

Försäljning av
verksamhet 3 %

Avgifter och
ersättningar 8 %

Hyror och
arrenden 3 %

Skatteintäkter 56 %

Bidrag 8 %
Försäljningsmedel 2 %

Vård och omsorg 3 %
Pedagogisk verksamhet 1 %
Fritid och kultur 14 %

A�ärsverksamhet 42 %

Infrastruktur, 
skydd m m 27 %

Gemensamma 
verksamheter 13 %
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Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys
Skuldkrisen i Europa har varit en osäkerhetsfaktor i 
världsekonomin sedan lång tid tillbaka. 

Finanskrisen som började i USA 2008 spred sig 
snabbt över världen. Plötsligt började marknaden 
sky risk. Till en början var det banker som drabba-
des, framför allt banker med exponering mot den 
amerikanska bostadsmarknaden. Allt eftersom ban-
ker räddades av stater flyttades fokus till återbetal-
ningsförmågan hos enskilda stater. Tydligast blev 
det inom euroområdet där räntevillkoren under lång 
tid varit desamma för medlemsländerna. Efter det 
har det uppstått stora skillnader i räntor för statlig 
upplåning i Europa. Grekland har fått uppleva rän-
tor på över 200 procent medan till exempel Tysk-
land haft räntor under en procent. 

Oron på de finansiella marknaderna dämpades 
under andra halvåret 2012 efter beslut om att för-
stärka spanska banker, försök att bilda en gemen-
sam bankunion samt den europeiska centralbankens 
(ECB) beslut att stödköpa statsobligationer av drab-
bade länder. Som en konsekvens har skillnaden i 
räntor mellan euroländerna minskat.

Den dominerande oron vid årsskiftet 2012/2013 
var huruvida USA skulle lyckas undvika budget-
s tupet. I samband med förhandlingar om en höjning 
av skuldtaket 2011 beslutades det att automatiska ut-
giftsminskningar och skattehöjningar skulle infö-
ras 2013 om inte kongressen kunde komma överens 
om annat. Effekten motsvarar drygt fyra procent av 
USA:s BNP. Konsekvensen av budgetstupet blir stor 
inte bara för USA utan för världsekonomin. De flesta 
prognosmakare tror dock att budgetstupet kan und-
vikas. Även om det undviks har USA behov av bud-
getsanering. Den federala skuldsättningen uppgår till 
drygt 100 procent av BNP från en nivå på under 40 
procent i slutet av 70-talet. Det federala budgetsaldot 
är kraftigt negativt och uppgår till närmare tio pro-
cent. Skulden växer därmed fort. USA:s centralbank 
(FED) har köpt statsobligationer för att pressa ner de 
låga räntorna. Genom dessa köp, och på grund av att 
dollarn är världens reservvaluta, har räntenivåerna 
pressats ner till historiskt låga nivåer. Detta har kun-

nat ske trots en nedvärdering av kreditbetyget. Om 
inte USA lyckas vända trenden finns en risk att mark-
naden pressar upp räntenivån. 

Tillväxtländer står för knappt hälften av världens 
BNP 2012 (köpkraftsjusterad). Kina och Indien 
står tillsammans för drygt 20 procent, vilket är mer 
än USA. I Kina stimuleras ekonomin genom sänkt 
styrränta och infrastrukturinvesteringar. Även Bra-
siliens och Indiens ekonomier väntas växa snabbare 
2013 och 2014 än 2012.

För världen som helhet väntas tillväxten öka 2013 
och 2014. Bilden är dock splittrad vilket framgår av 
tabellen nedan.

 BNP-prognos
2012 2013 2014

Världen 3,2 3,5 4,2
OECd 1,4 1,4 2,3
UsA 2,2 1,9 2,7
Euroområdet – 0,5 0,0 1,4
spanien – 1,5 – 1,3 0,8
Tyskland 1,0 0,9 2,1
sverige 1,2 0,8 2,4
Tillväxtländer 5,2 5,8 6,1
Kina 7,7 8,2 8,6
Indien 4,2 6,0 6,5
Brasilien 1,3 4,0 4,2

Källa: Konjunkturläget december 2012 (KI)

De flesta prognosmakare har justerat ner sina BNP-
prognoser för Sverige under hösten 2012.

BNP-prognos för 
Sverige

Hösten/vintern 
2012

2012 2013 2014

Finansdepartementet 0,9 1,1 3,0
Konjunkturinstitutet 0,9 0,8 2,2
Riksbanken 0,9 1,2 2,7
sKL 0,9 1,2 2,7
Handelsbanken 0,5 1,3 3,3
sE-banken 0,7 1,3 2,5

Källa: Konjunkturinstitutets prognosjämförelser
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Prognoserna står i tidsordning med den färsk-
 aste överst. SE-bankens prognos är från vecka 47. 
 Finansdepartementets är från vecka 51.

Tabellen visar att alla bedömare, utom Konjunk-
turinstitutet (KI), förutser en måttlig förbättring av 
tillväxten 2013 och starkare tillväxt 2014. Noterbart 
är att KI ligger markant lägre än alla andra prog-
nosmakare, både för 2013 och 2014. KI är den prog-
nosmakare som har de största resurserna. 

Konjunkturinstitutet beskriver tillståndet i svensk 
ekonomi så här: ”Den svagare tillväxten i omvärlden 
har även smittat av sig på konsument- och företagsför-
troendet i Sverige. Flera olika förtroendeindikatorer 
har fallit snabbt under hösten. I prognosen faller BNP 
i Sverige med 0,5 % fjärde kvartalet 2012, vilket är 
en betydande nedrevidering av prognosen sedan augus-
ti. Även inledningen av 2013 blir svagare än i augusti-
 prognosen.” Tillväxten väntas vara i stort sett oför-
ändrad första kvartalet 2013. Därefter stiger tillväx-
ten gradvis. Arbetslösheten ökar och det finns gott 
om ledig kapacitet i ekonomin. Återhämtningen 
kommer att ta mycket lång tid. Först i slutet av 2016 
återfår vi fullt kapacitetsutnyttjande i ekonomin. Får 
KI rätt innebär det att vi får en historiskt lång sam-
manhängande period 2009–2016 utan någon gång 
ett normalt kapacitetsutnyttjande i ekonomin. 

Arbetsmarknaden kommer att försvagas 2013 och 
timlönerna väntas därför öka långsamt (2,7 % 2013 
respektive 2014). Lönerna i kommunsektorn väntas 
öka något mer. 

Inflationstakten väntas vara fortsatt låg. Inflatio-
nen exklusive räntehöjningar väntas nå två procent 
först 2017. Riksbanken väntas sänka räntan ytter-
ligare från dagens 1,0 procent innan den åter höjs i 
slutet av 2013 eller i början av 2014. 

Ränteutvecklingen är framför allt betydelsefull 
för Krambo som har huvuddelen av kommunkon-
cernens skulder till kreditinstitut. Tidigare kunde 
kommunen finansieras av banksektorn med repo-
räntan som bas. Idag sker all upplåning via Kom-
muninvest. Kommuninvest har samma rating som 
svenska staten men får trots det betala ett riskpåslag 
i förhållande till statens upplåning. Riskpåslaget är 
väsentligt lägre än motsvarande påslag för bankerna.

Summan av skatter och statsbidrag väntas öka 
från 993 miljoner kronor 2011 till 1 000 miljoner 
2012 och 1 004 miljoner 2013. Ökningen baseras på 
SKL:s prognos i december. Den påverkas utöver det 
av ändrad konjunktur av vår befolkningsutveckling, 
beslut i kommande statsbudgetar samt ändrat utfall 
i utjämningssystemen. Ökningen är inte tillräcklig 
för att klara avtalsenliga löneökningar. Kostnaderna 
måste alltså sänkas.

Ur Kramfors perspektiv
BAS-nämnden (bistånds-, arbetsmarknads- och so-
ciala servicenämnden), som ansvarar för äldre- och 
handikappomsorg samt individ- och familje omsorg, 
har en historik av budgetöverskridanden. År 2012 
slutade i stort sett i budgetbalans för nämnden. De 
dryga sex miljoner som nämnden fick i tillskott av 
AFA-pengar bidrog. Även om de exkluderas har den 
ekonomiska utvecklingen i nämnden gått åt rätt håll.

BKU-nämnden (barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden), som bland annat ansvarar för utbildning, 
hade ett underskott trots tillskott av engångspengar  
på drygt sex miljoner. Antalet elever har minskat 
kraftigt under senare år. Som en följd av detta har 
nämndens anslag minskat. I avsaknad av strukturåt-
gärder 2012 klarade inte nämnden att hålla verksam-
heten inom ramen. Beslut om nedläggning av sko-
lor har tagits för höstterminen 2013. Eftersom en fri-
skola bildas blir nettoeffekten att antalet skolor mins-
kar med en. Under 2012 drog även kommunstyrel-
sen över sin budget. Det kraftiga snöfallet i decem-
ber gjorde att tekniska kontoret spräckte sin budget. 
Därutöver har varken kost eller it som tillväxt klarat 
att balansera sina budgetar. Förvaltningen håller på 
att utarbeta en handlingsplan.

Strukturförändringar inom näringslivet har under 
flera decennier påverkat Kramfors. Investeringar och 
produktionsökning leder inte längre självklart till 
fler arbetstillfällen. Detta har medfört att befolk-
ningen i stort sett har halverats och nu uppgår till 
knappt 19 000 invånare.

Framför allt är det ungdomar och människor i ar-
betsför ålder som flyttar, vilket leder till skevheter i 
befolkningsstrukturen. Av diagrammet nedan fram-
går att Kramfors har ett stort underskott på perso-
ner i åldrarna 20–40 år jämfört med riket. På mot-
svarande sätt finns ett kraftigt överskott i de äldre 
åldersgrupperna. De senaste åren kan ett glädjan-
de trendbrott skönjas när det gäller åldersgruppen 
20–40 år. Gruppens andel av befolkningen har ökat, 
särskilt påtagligt i det yngre segmentet 20–24 år.

Åldersstruktur
(andel av befolkning)
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Den gamla industri- och brukskulturen har med-
fört att incitamentet för högre utbildning har varit 
lågt. Det har lett till att eftergymnasiala studier är 
klart lägre än riksgenomsnittet (enligt tillgänglig sta-
tistik). Det är inget bra utgångsläge eftersom många 
yrken idag kräver en rejäl teoretisk utbildning.

Dagens arbetsmarknad 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 
nedläggningar och strukturförändringar har sedan 
dess den industriella produktionsvolymen ökat, 
medan antalet arbetstillfällen i de tradition ella bas-
näringarna drastiskt minskat. Till viss del har detta 
kompenserats av dels en framväxande småindustri  
och nya företag inom andra branscher än skog, trä 
och papper, dels den offentliga sektorns tillväxt 
under några decennier från 1900-talets mitt.

De ansträngningar som under flera decennier 
har gjorts för att bredda näringslivet och stimulera 
tjänstesektorn har i många stycken varit framgångs-
rika. Kramfors är idag en företagstät kommun. Det 
är bra inför framtiden att stora strukturella grepp 
redan är tagna. 

För att ytterligare förbättra möjligheterna till ar-
bete och studier har kommunen i flera år och i olika 
projekt arbetat för att ta tillvara de möjligheter till 
ett trendbrott som starten av Ådals- och Botnia-
 banan kan ge. Kramfors ligger mitt i ett möjligt 
funktionellt arbetsmarknadsområde mellan Sunds-
vall och Örnsköldsvik. Speciellt norrut kommer 
tidsavstånden att kunna förkortas avsevärt. Det gäll-
er även mot Umeå, som med tåg kan nås på 1,5 
timme. En möjlighet till distansstudier vid Umeå 
universitet öppnas som ett komplement till Mittuni-
versitetet söderut.

Under 2012 kom den efterlängtade och flera år 
försenade tågtrafiken igång, tyvärr med monumenta-
la inkörningsproblem. Entusiasmen för de nya pend-
lingsmöjligheterna riskerar nu att bytas till skepsis 
och misstro. Kommunen kommer dock att fortsätta 
arbeta för att utveckla den nya arbetsmarknaden och 
dess potentiella möjligheter till arbete och studier.

Kramfors, liksom länet och regionen, påverkas 
självklart av globala trender och utvecklingslinjer. 
Företagen och arbetsplatserna är på gott och ont en 
integrerad del av den pågående globaliseringen. Nä-
ringslivet och regionens invånare är i ökande grad 
berörda av beslut och förutsättningar som inte går 
att påverka lokalt eller regionalt. 

En global trend är att företagens och människ-
ornas rörlighet ökar; företag är inte längre bundna 
till en viss plats och människor inte knutna till en 
viss arbetsgivare. Avgörande för ett företags lokali-

sering är inte längre lokala råvarutillgångar och ar-
betskraftsutbud. Ungdomar bor inte kvar lika länge 
i sina födelseorter och äldre är mer flexibla i sitt val 
av bostadsort.

Detta är såväl en utmaning som en möjlighet för 
kommunen. En aktiv näringslivspolitik handlar nu-
mera inte bara om att erbjuda lokaler och etable-
ringsmark. Att skapa en plats där människor trivs 
och vill leva, är minst lika viktigt. Därför har under 
året ett projekt genomförts, som handlar om att i 
samråd med medborgarna skapa den bild av Kram-
fors kommun som vi vill kommunicera.

Höga kusten har inte samma industrihistoriska 
bakgrund som kommunen i övrigt. Områdets kän-
netecken är en lugnare befolkningsutveckling och ett 
näringsliv präglat av entreprenörskap och småska-
lighet, ofta inom helt andra branscher än Älvdalens 
skogsindustri. En starkt framväxande turism- och be-
söksnäring är av stor betydelse, liksom områdets att-
raktionskraft för fritidsboende och rekreation. 

För att stödja turismnäringen inleddes under året 
ett nära samarbete med våra grannkommuner för att 
kraftfullt lyfta Höga kusten som besöksmål. Kommu-
nernas roll är att lägga grunden för en bra infrastruk-
tur. 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 po-
sitiv utveckling: arbetsmarknad, kommunikationer 
och boende. De första två faktorerna har behandlats 
ovan. När det gäller den tredje, boende, lägger den 
nya översiktsplanen 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. Detta kan vara en styrka eftersom många 
människor föredrar ett lantligt boende. Samtidigt är 
det självklart en ekonomisk ansträngning för kom-
munen att upprätthålla en fungerande infrastruktur 
på ett stort antal mindre orter. 

Bostäderna i Kramfors stad är i stort sett bygg-
da under några decennier från mitten av 1900-talet. 
Det gäller såväl villor som flerbostadshus. En bety-
dande del av flerbostadshusen ägs och förvaltas av 
allmännyttan. Antalet bostadsrätter är förhållande-
vis litet.

Under senare år har en nödvändig anpassning till 
folkmängden gjorts av det offentliga bostadsbestån-
det. För framtiden är kommunens möjlighet att er-
bjuda ett tryggt och prisvärt boende en konkurrens-
fördel. Det gäller speciellt mot bakgrund av den re-
gionförstoring som kommer att bli en följd av Ådals- 
och Botniabanan.
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Kommunens styrmodell
Styrmodellen för Kramfors kommun ändrades 
under 2011 i och med att kommunfullmäktige 
 beslutade om de fem politikområdena
•	 ledning och styrning
•	 hälsa och omsorg
•	 samhällsbyggnad
•	 barn och utbildning
•	 näringsliv och arbetsmarknad.

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 område finns en policy som beskriver kom-
munens förhållningssätt till området. 

Inför varje mandatperiod kommer en eller flera 
program per politikområde att tas fram. Program-
men visar vad som ska uppnås under mandat-
 perioden. Några program beslutades 2012. Ytterliga-
re några program kan komma att beslutas i början 
av 2013. Programmen ska utvärderas hösten 2015. 

Årligen fastställer kommunfullmäktige i budge-
ten den årsplan som ska gälla för kommande år. I 
budgeten finns målen för kommande budgetår, lik-
som de ekonomiska ramarna. Mål finns inom fyra 
fokusområden. För varje fokusområde finns ett över-
gripande mål. 
Fokusområdena är
•	 medborgare och intressenter med det övergripan-

de målet nöjda medborgare
•	 verksamhetsprocesser med det övergripande målet 

god verksamhet
•	 medarbetare med det övergripande målet  attraktiv 

arbetsgivare
•	 ekonomi med det övergripande målet god ekono-

misk hushållning.
Nämnderna gör under hösten en verksamhetsplan 
utifrån budgetens mål. Verksamhetsplanens mål, 
uppdrag och ekonomi bryts sedan ner per verksam-
het i den överenskommelse som görs för de olika 
chefsnivåerna. 

Verksamhetsplanen och budgeten följs upp i två 
delårsrapporter och i årsredovisningen. I samband 
med årsredovisning och under budgetprocessen för 
det kommande året hålls ett uppföljningssemin-
 arium där det finns möjlighet att blicka tillbaka och 
fundera över kommande års prioriteringar.

Figuren nedan beskriver processen före, under och efter budgetåret.

Januari
KS budgetdirektiv

Mars
Uppföljning av resultat

April
Budgetberedning

Juni
KF beslut budget

Oktober
Nämnd beslut 
verksamhetsplan

Mars
Uppföljningsseminarium

Juni
KF beslut delår 1

Oktober
KF beslut delår 2

Februari
Nämnd beslut års-
redovisning

 

Mars
Uppföljning av 
årsredovisning

April
KF beslut 
årsredovisning
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Har målen nåtts?
2012 var andra året som kommunövergripande mål 
inom fokusområdena följdes upp. Måtten för att följa 
upp målen hämtades i flera fall från offentlig stati-
stik eller undersökningar, vilket de flesta andra kom-
muner också gör. Därmed kan kommunens verksam-
 heter jämföras med och lära av andra kommuner. 

Huvuddelen av de kommunövergripande målen 
nåddes.

Ett viktigt arbete för kommunen är att få en bra 
dialog med dem som bor i kommunen. Det vore 
otillfredsställande om invånarna inte tycker att 
Kramfors är en bra plats att leva och bo på (NRI). 

Fokusområde
Kommun-
 övergripande 
mål

Framgångs-
faktor

Mått Målupp-
fyllelse

Mål 2012 Resultat Tidigare 
resultat

Medel – 
övriga 
kommu-
ner

medborgare 
och intres-
 senter
Nöjda  
medborgare

Mål 1 
Livsmiljön är 
god

Nöjd-regionindex (NRI).
Från medborgarundersökning.

TTT Förbättra 50 53 60

Hur trygga medborgarna kände 
sig.  
Från medborgarundersökning.

TTT Ej försämra 62 64 60

Andelen förvärvsarbetare 
(20–64 år), %. 
statistik från sCB.

QQQ Förbättra 75 74,3 78,4

Hur högt invånarnas  
sjukpenningtal var, dagar. 
statistik från Försäkringskassan.

TTT Förbättra 9,2 7,0 7,5

Mål 2 
Kommun-
invånarna 
är nöjda 
med den 
kommunala 
servicens 
kvalitet och 
omfattning

Nöjd-medborgarindex (NMI).
Från medborgarundersökning.

TTT Förbättra 48 52 54

Informationsindex för  
kommunens webbplats.  
Från KKiK.

QQQ Förbättra 73 57 74

Hur stor andel som fick svar på 
en enkel fråga via e-post inom 
två arbetsdagar, %,  
Från KKiK:s servicemätning.

QQQ Förbättra 100 63 72

Hur stor andel av dem som 
ringde som fick ett direkt svar 
på en enkel fråga, %.
Från KKiK:s servicemätning.

QQQ Förbättra 41 35 41

Inte heller bör invånarna uppleva att de inte har 
någon möjlighet att påverka (NII). 

De mål som uppnåddes symboliseras av en grön 
cirkel och de som inte uppnåddes av en röd triangel. 
Jämförelse med andra kommuner har gjorts i de fall 
det var möjligt. 

Kommunfullmäktige följer förutom dessa kom-
munövergripande mål även upp målen inom nämnder-
na. Denna redovisning finns under respektive nämnd. 
Ett uppfyllt mål symboliseras med en grön cirkel. 

Ett mål som inte uppfylldes symboliseras med en 
röd triangel.
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Fokusområde
Kommun-
 övergripande 
mål

Framgångs-
faktor

Mått Målupp-
fyllelse

Mål 2012 Resultat Tidigare 
resultat

Medel – 
övriga 
kommu-
ner

medborgare 
och intres-
 senter
Nöjda  
medborgare

Mål 2 
Kommun-
invånarna 
är nöjda 
med den 
kommunala 
servicens 
kvalitet och 
omfattning

Hur stor andel som uppfattade 
att de fick ett gott bemötande 
när de via telefon ställt en enkel 
fråga, %.
Från KKiK:s servicemätning.

QQQ Förbättra 86 76 82

Mål 3 
Kommun-
 invånarna är 
nöjda med 
möjligheten 
att påverka

Nöjd-inflytandeindex (NII).
Från medborgarundersökning.

TTT Förbättra 33 37 39

Hur väl kommunen möjlig-
gjorde för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling.
Från KKiK.

QQQ Förbättra 56 38 49

Mål 4 
Företagskli-
matet är gott

sammanfattande omdömet 
om företagsklimatet enligt 
Insikt.
Från KKiK.

QQQ Medel 67 66

sammanfattande omdöme 
om företagsklimatet i svenskt 
 Näringslivs årliga undersök-
ning, 5-gradig skala.

TTT Förbättra 2,94 3,07

Inom fokusområdet medborgare och intressenter når 
kommunen sju av de tretton måtten.
•	 Framgångsfaktorn livsmiljö fick inte godkänt. Det 

är troligt att förändringen av skolhusorganisatio-
nen till viss del påverkade resultatet negativt. Å 
andra sidan påverkade starten av trafiken på Bot-
nia- och Ådalsbanan resultatet positivt. Ett arbete 
påbörjades med att i olika workshops ta fram den 
gemensamma bilden av kommunens styrkor. Vär-
deringen av trygghet var högre än medel för övri-
ga kommuner.

•	 Kommuninvånarna tyckte inte att kommunens 
service och kvalitet var bra. Två av frågorna som 
påverkade helheten för den totala nöjdheten var in-
vånarnas åsikter om äldreomsorgen och grundsko-
lan. Åtgärder för att förbättra detta är bland annat 
att informera om de goda resultat som finns i äld-
reomsorgen och i skolorna. Resultaten finns under 

punkten Hur bra är vi jämfört med andra? Kund-
tjänsten Kom in var igång hela 2012, vilket också 
avspeglades i mejlsvar. Under 2013 ska rutiner ska-
pas så att fler som ringer till kommunen får svar.

•	 Medborgarna tyckte inte att deras möjligheter  
att påverka var tillräckligt goda. Resultaten hade 
sjunkit från tidigare medborgarundersökning, 
och en trolig orsak var diskussionerna kring skol-
husorganisationen. Varje nämnd har nu fått i 
uppdrag att årligen ordna medborgardialoger, vil-
ket borde förbättra detta resultat. Förutom med-
borgardialoger fanns möjlighet att lämna syn-
punkter på kommunens hemsida och lämna in 
medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

•	 Företagsklimatet fick godkänt av de företag som 
var i kontakt med kommunen. Däremot fick före-
tagsklimatet inte godkänt i den attitydundersök-
ning som Svenskt Näringsliv årligen gör. 



14 FöRVALTNINGsBERäTTELsE

Fokusområde
Kommun-
övergripande 
mål

Framgångs-
faktor

Mått Målupp-
fyllelse

Mål 2012 Resultat Tidigare 
resultat

Medel-
övriga 
kommu-
ner

Versamhets-
 processer 
God  
verksamhet

Mål 1  
God och  
hållbar 
utveckling 

Totalutfallet i Kommun-
kompassen. 
Från sKL:s undersökning.

QQQ Förbättra 460
Resultat 
omräknat 
till ny 
modell

368
Resultat 
i tidigare 
modell

441

Inom fokusområdet verksamhetsprocesser fanns en-
dast ett mål; totaltutfallet i Sveriges Kommuner och 
Landstings undersökning kommunkompassen som 
gjordes i slutet av 2011. Undersökningen utvärde-
rade och analyserade kommunens sätt arbeta inom 

åtta områden. Områden som bedömdes behöva för-
bättras var Kommunen som arbetsgivare och ledar-
skap, ansvar och delegation. Ett chefsutvecklings-
 program för samtliga chefer startade.

Fokusområde
Kommun-
övergripande 
mål

Framgångs-
faktor

Mått Målupp-
fyllelse

Mål 2012 Resultat Tidigare 
resultat

Medel-
övriga 
kommu-
ner

medarbetare
Attraktiv 
arbetsgivare

Mål 1 
Gott ledar-
skap

Medarbetarna ska vara nöjda/
mycket nöjda med sin när-
maste chef. 

QQQ 90 % 91 % Jfr ej

Mål 2 
God arbets-
miljö

Medarbetarna ska vara nöjda/
mycket nöjda med den totala 
arbetssituationen.

TTT 90 % 82 % Jfr ej

Mål 3 
Kompetenta 
medarbetare

Cheferna ska vara nöjda/
mycket nöjda med medarbe-
tarnas kompetens.

QQQ 90 % 90 % Jfr ej

Inom fokusområdet medarbetare utgick resultaten 
från den medarbetarenkät som gjordes hösten 2011. 
De tidigare resultat som finns var inte jämförbara 
och redovisas därför inte. Måluppfyllelsen var god. 
•	 Framgångsfaktorn gott ledarskap var godkänd. 

Ett chefsutvecklingsprogram påbörjades.
•	 Inte fullt godkänt fick målet god arbetsmiljö. 

Cheferna fick utbildning i arbetsmiljö och fick 

också i uppdrag att arbeta med området i sin egen 
verksamhet. Detta tillsammans med styrande do-
kument inom arbetsmiljöområdet borde förbätt-
ra resultaten.

•	 Målet nåddes även för mål 3. Kartläggningar av 
kompetensen inom bland annat äldreomsorgen 
inleddes.
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Fokus område
Kommun-
övergripande 
mål

Framgångs-
faktor

Mått Målupp-
fyllelse

Mål 2012 Resultat Tidigare 
resultat

Medel-
övriga 
kommu-
ner

Ekonomi
God ekono-
misk hushåll-
ning

Mål 1
Resultat 

Uppgår till 1,1–2,1 % av verk-
samhetens nettokostnader.

TTT 1,1 % 0 % 0 %

Mål 2 
skuldsätt-
ning

den totala skuldbördan per 
invånare får inte överstiga 
nivån 2006–12–31 på  
85 884 kr/invånare

QQQ <85 884 kr/
invånare 
i 2006 års 
 prisnivå

84 088 84 016

Mål 3 
Effektiv verk-
samhet

Tre av fyra verksamheter 
är kostnadseffektiva vid 
 jämförelse enligt kostnads-
 utjämningen.

TTT Tre av fyra på 
eller under 
norm

Ingen 
nära 
norm

En av fyra 
är nära 
norm

Inom fokusområdet ekonomi uppnåddes bara ett av 
målen. Nämndernas överskridanden medförde att 
resultatmålet inte uppfylldes trots att skatt och stats-
bidrag blev bättre än budgeterat. 

Hur bra är Kramfors jämfört med andra?
Kommunens verksamheter ska styras effektivt och 
de ska präglas av kompetens, service och kvalitet. 
Enligt kommunens policy för styrning och ledning 
innebär kvalitet att rätt saker ska utföras på rätt sätt 
och till rätt kostnad. Vidare ska medborgarnyttan 
alltid sättas i centrum.

Ett sätt att utvärdera kvaliteten ur ett medborgar-
perspektiv är genom undersökningar. Här redovisas 
två undersökningar som gjordes 2012, kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK) och medborgarundersök-
ningen genom Statistiska Centralbyrån (SCB). 

Vad ska vi göra med anledning av  
resultaten?
När det gäller invånarnas upplevelse av inflytande  
kommer ett antal medborgardialoger att äga rum 
under 2013. Arbetena med kommunens värdegrund 
och den gemensamma bilden av Kramfors kommer 
in i en mer aktiv fas. En gemensam vision behöver 
arbetas fram.

Resultat från Kommunens kvalitet i  
korthet (KKiK)
I undersökningen KKiK undersöks kommunens 
kvalitet årligen utifrån de fem perspektiven 
•	 tillgänglighet
•	 trygghet
•	 information och delaktighet
•	 effektivitet
•	 kommunen som samhällsutvecklare.
Resultaten är stöd för de förtroendevalda att få en 
övergripande bild av kommunens kvaliteter och är 
underlag i dialogen med invånarna i kommunen. 

Grönt: kommunen är bland de 25 procent bästa 
Gult: kommunen är bland de 50 procent i mitten 
Rött: kommunen är bland de 25 procent sämsta

Tillgänglighet
Kundtjänsten Kom in var bästa kommun i Sveri-
ge när det gällde att snabbt besvara e-posten. Det är 
mycket bra att väntetiden för plats på äldreboende 
var kort. Vi behöver också se till att den som ringer 
till kommunen snabbt når en handläggare.
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Nr Mått Resultat
2012

Resultat för 
2011

Resultat 
2010

Medel alla 
kommuner 

2012

1 Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via 
e-post och får svar inom två arbetsdagar, % 100 63 69 72

2 Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
en handläggare för att få svar på en enkel fråga, % 41 35 56 41

3 Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen, % 86 76 85 82

4 Antal timmar per vecka som huvudbiblioteket hade öppet 
utöver 8–17 på vardagar 12 12 12 12

5 Antal timmar per vecka som kommunen hade öppet i 
 simhallen utöver 8–17 på vardagar 27 23 27 25

6 Andel som erbjöds plats inom förskoleverksamheten vid 
önskat datum, % 76 73 73

7 Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn i 
 förskoleverksamheten vid önskat datum, dagar 21 9 21

8 Väntetid i snitt för att få plats på ett äldreboende från 
ansökan till erbjuden om plats, dagar 27 60 50 52

9 Handläggningstid i snitt för att få ekonomiskt bistånd, 
dagar

Ej mätt av 
kommunen 14 6 16

Trygghet
Invånarna kände sig trygga i Kramfors.

Nr Mått Resultat
2012

Resultat för 
2011

Resultat 
2010

Medel alla 
kommuner 

2012

10 Hur trygga medborgarna kände sig i kommunen  
(index 0–100) 62 64 60

11 Antal olika vårdare som besökte en äldre person med 
hemtjänst under 14 dagar 12 10 17 13

12 Antal barn per personal i kommunens förskolor,  
planerat antal

Redovisas 
2013 5,9 5,1 5,4

12 Antal barn per personal i kommunens förskolar,  
faktiskt antal 4,6 4,2

Delaktighet och information
Vi behöver jobba vidare med att öka invånarnas upplevelse av att de har inflytande.

Nr Mått Resultat
2012

Resultat för 
2011

Resultat 
2010

Medel alla 
kommuner 

2012

14 Hur god kommunens webbinformation till medborgarna 
är, % 73 61 57 74

15 Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling 56 38 35 49

16 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över 
kommunens verksamhet (index 0–100) 33 37 39
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Effektivitet
Resultaten visade att brukarna av äldreomsorgen var 
nöjda (till och med mycket nöjda inom särskilda bo-
enden) och att kommunens serviceutbud var gott. 
Kostnaderna för äldreomsorgen var fortsatt höga 

jämfört med den genomsnittliga kostnaden i alla 
kommuner. Eleverna i skolan nådde (bortsett från 
eleverna i årskurs 3) goda resultat. Gymnasieskolan 
behöver titta på hur fler ska fullfölja sin utbildning. 

Nr Mått Resultat
2012

Resultat för 
2011

Resultat 
2010

Medel alla 
kommuner 

2012

17 Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, kr Redovisas 
2013 119 589 127 684 119,578

18a Andel elever i årskurs 6 som klarade alla delprov i  
nationella prov, % 84,0 80,4

18b Andel elever i årskurs 3 som klarade alla delprov i  
nationella prov, % 58,0 76,0 71,0 69,5

19 Andel elever i årskurs 9 som var behöriga till ett  
yrkesprogram, % 91,9 88,8 87,7

20 Andel elever i årskurs 8 som var nöjda med skolan och 
undervisningen, % 87 78

21 Kostnad per betygspoäng i årskurs 9, kr 358 339 346 353
22 Andel gymnasieelever som hade fullföljt sin utbildning 

inom fyra år, % 75,0 80,5 76,1 78,0
23 Gymnasieskolans totala kostnad fördelat på de elever som 

fullföljde gymnasiet, kr 32 189 20 490 22 523 24 200
25 Kostnad per brukare av särskilt boende, kr 636 768 585 716 565 904
26 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt  

särskilda boende, % 88 81
28 Kostnad per vårdtagare inom kommunens hemtjänst, kr Redovisas 

2013 207 256 207 688 143 374
29 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 

hemtjänst, % 90 90
Serviceutbud

25 äldreomsorgens andel av maxpoäng, % 91 70
27 Hemtjänstens andel av maxpoäng, % 67 69
30 Andelen maxpoäng för Lss, grupp- och serviceboendena, % 73,0 83

Samhällsutveckling
Medborgarna tyckte inte att Kramfors är en bra 
plats att leva och bo på. Resultatet låg på 50 vilket 
är under det godkända 55. Utmaningen blir att i en 
krympande ekonomi stärka tilltron till och känslan 
för kommunen. 

Kramfors hade färre förvärvsarbetande och ett 
högt sjuktal. Faktorer som kommunorganisationen 
kan påverka med ett långsiktigt arbete, framför allt 
inom skolan. Viktigt att ta reda på är om arbetet 
med ungdomar inom IFO ger tänkt resultat. 
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Goda resultat för miljöområdet; återvinning av avfall, miljöbilar och ekologiska livsmedel.
Nr Mått Resultat

2012
Resultat för 

2011
Resultat 

2010
Medel alla 

kommuner 
2012

31 Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter 
insats (IFO)

Ej mätt av 
kommunen Ej mätt 78

32 Andel av invånarna 20–64 år som förvärvsarbetade, % Redovisas 
2013 75,5 74,3 78,4

33 Förändring i antalet förvärvsarbetande per 1 000 invånare Redovisas 
2013 12,1 10,0 13,7

34 Antal nya företag som startades per 1 000 invånare, st
4,4 7,0 3,8 5,5

35 Företagsklimatet enligt sKL:s undersökning Insikten, 
index 67 66

36 sjukpenningtalet bland kommunens invånare, dagar Redovisas 
2013 9,2 7,0 7,5

37 Effektiviteten i kommunens hantering och återvinning av 
hushållsavfall, %

Redovisas 
2013 31 32 34

38 Andel miljöbilar i kommunorganisationen, % 54 57 45
39 Andelen inköpta ekologiska livsmedel, % 17 12 14
40 Medborgarnas uppskattning av kommunen som en plats 

att bo och leva på, nöjd-regionindex 0–100 50 53 60

Medborgarundersökning
För tredje gången gjorde Statistiska Centralbyrån 
(SCB) sin medborgarundersökning. Undersökning-
en är en attitydundersökning där de som bor i kom-
munen ger sin bild av kommunen och kommunens 
verksamheter. Invånarna hade totalt sett inte en po-
sitiv attityd till kommunen.

Medborgarna om Kramfors kommun som en plats 
att leva och bo på (NRI)
Inom detta område finns två delar där medborgarna  
upplevde sig nöjda. Det var känslan av trygghet och 
möjligheterna till bostäder. Totalbetyget för kommunen 
som en plats att leva och bo på (NRI) var fortsatt lågt.

0 20 40 60 80 100

2012 2010 2008

Trygghet*

Fritidsmöjligheter*

Kommersiellt utbud*

Kommunikationer*

Bostäder*

Utbildningsmöjligheter*

Arbetsmöjligheter*

Rekommendation

NRI

* Faktorn är inte jämförbar mellan hösten 2012 och övriga år
före hösten 2010.

Medborgarna om Kramfors kommuns  
verksamheter (NMI)
De som bor i kommunen var mest nöjda med rädd-
ningstjänsten. Vatten och avlopp samt förskolan fick 
också höga värden. Minst nöjd var man med gator 
och vägar samt äldreomsorgen. Synen på grund-
 skolan hade väsentligt försämrats sedan den förra 
undersökningen. 
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Kultur*

Idrotts- och motionsanläggningar*
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Gymnasieskolan
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Bemötande och tillgänglighet*

NMI

* Faktorn är inte jämförbar mellan hösten 2012 och övriga år före 
hösten 2010.



19FöRVALTNINGsBERäTTELsE

Medborgarna om inflytande i Kramfors kommun 
(NII)
Möjligheterna till inflytande är det område i med-
borgarundersökningen som fick det lägsta betyget 
av medborgarna. Inget av områdena anses vara god-
känt. Vid den senaste mätningen försämrades resul-
tatet på alla områden. 

Finansiell analys
Den finansiella analysen i detta avsnitt tjänar som 
underlag att bedöma kommunens ekonomiska för-
måga. Analysen görs med hjälp att ett antal nyckel-
tal. Jämförelser med andra kommuner görs där det 
är möjligt, med 2011 som jämförelseår. Av beskriv-
ningen framgår om nyckeltalet snabbt kan ändras.

0 20 40 60 80 100

2012 2010 2008

Förtroende*

Påverkan*

Information*

Kontakt*

NII

* Faktorn är inte jämförbar mellan hösten 2012 och 
övriga år före hösten 2010.

Skattesats och skattekraft
Skattekraften är mycket att svår att förändra för 
kommunen. Den bestäms dels av andelen männi-
skor i arbetsför ålder, dels av den lokala arbetsmark-
naden. Förändringar sker långsamt. Genom utjäm-
ningssystemet omfördelas huvuddelen av skillna-
derna mellan kommunerna. En viss skillnad kvar-
står dock. Kommuner med låg egen skattekraft, som 
Kramfors, är känsliga för förändringar av utjäm-
ningssystemet. En statlig utredning har nyligen läm-
nat ett betänkande med förslaget att inte ändra in-
komstutjämningen men modifiera kostnadsutjäm-
ningen. Regeringen har skickat ut förslaget med 
vissa förändringar på remiss. Om förslaget införs 
kommer Kramfors att tillföras drygt 20 miljoner år-
ligen.”

Jämförs kommunalskatten med andra kommuner 
erhålls en bild av kommunens handlingsutrymme. 
Om kommunen har en jämförelsevis låg skatt kan 
ekonomin förstärkas genom skattehöjningar. Där-
emot har kommuner med en hög kommunalskatt 
svårare att höja den. Kramfors hör till de 28 kom-
muner som har högst totalt skatteuttag 2013. 

Skattesats Total skatte-
sats 2013, %

Skattesats 
i kommun 

2013, %

Skattesats 
i landsting 

2013, %

Skattekraft,
kronor per 

invånare 
taxeringsår 

2012 

Skattekraft, 
procent av 

rikets

Hela riket 31,73 20,62 11,11 180 020 100
Kramfors 33,83 22,84 10,99 160 069 89

Källa: sCB:s hemsida, offentlig ekonomi

23 kommuner har en total skattesats som är högre. 
27 kommuner har en högre kommunal skatte sats 
(exklusive Gotland där landsting och kommun är 
samma organisation). 106 kommuner hade ett sämre 
skatteunderlag per invånare taxeringsåret 2012  
(= inkomstår 2011).

Kramfors kommun har haft oförändrad skatte-
sats sedan 1999 då den höjdes på grund av en 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 kr (per 100 kr) år 
1999 till 10,99 kr år 2013.

Befolkningsförändring
Skatt och statsbidrag fördelas per invånare. Om in-
vånarantalet krymper minskar också skatt och stats-
bidrag. Eftersom det finns ett utjämningssystem 
som även beaktar skillnader i behov, påverkas utfal-
let av vilka åldersgrupper som minskar. Om det ex-
empelvis sker en befolkningsminskning i åldrarna 
20–64 år, innebär det att andelen äldre och yngre 
ökar. Genom utjämningssystemet mildras effekten 
under de första åren, men om befolkningsminsk-
ningen fortsätter under lång tid kommer även anta-
let barn och äldre att minska 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 
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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
Ett av kommunens finansiella mål är resultatet. Re-
sultatet kan påverkas snabbt genom åtgärder i form 
av inköps- och anställningsstopp. Med sådana till-
fälliga insatser är det emellertid svårt att få en god-
tagbar resultatnivå. Resultatutvecklingen under en 
längre period ger en bild av den långsiktiga förmå-
gan att upprätthålla godtagbara resultatnivåer.

Resultat före extraordinära poster per invånare

Källa: sCB:s hemsida, offentlig ekonomi, för 2011 enligt redovisning 

Diagrammet visar att Kramfors har klarat balans-
kravet från och med 2002. Målnivån (gul linje) i 
diagrammet  motsvarar ungefär 2 procent av skatt 
och statsbidrag, vilket ligger i det övre intervallet av 
beslutat mål på 1–2 procent. Enprocentsmålet har 
funnits länge. Det motsvarar ungefär 500 kronor per 
invånare. Resultatutvecklingen för samtliga kommu-
ner i landet var sådan att god ekonomisk hushållning 
uppnåddes under åren 2005–2010. Resultatmålet har 
inte uppnåtts i Kramfors. I budgetarna har resultat-
målet beaktats, men överskridanden från nämnder 
har gjort att utfallet inte nått målet.
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Soliditet
Soliditet visar nettoförmögenheten i relation till de 
totala tillgångarna. Måttet uttrycks i procent. Åta-
gande för pensioner intjänade före 1998 brukar läg-
gas till. 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 tillgång-
arna. Sammanlagt för 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 500 mkr, såsom situationen var 
2012. Att förbättra soliditeten till genomsnittet för 
riket via årliga resultat tar därför mycket lång tid. 

Nettokostnader
En balanserad ekonomi kräver att nettokostnaderna 
inte utvecklas snabbare än skatteintäkterna.

Årlig förändring av nettokostnader respektive skatt 
och statsbidrag 2002–2011

Källa: sCB:s hemsida, offentlig ekonomi, samt egna beräkningar
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Diagrammet visar ett genomsnitt av de årliga pro-
centuella förändringarna.

Diagrammet visar en positiv utveckling för 
Kramfors. Diagrammet visar också att de ekonomis-
ka förutsättningarna för Kramfors avvek markant 
från en kommun med samma utveckling som riket. 

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

2012 2011
Delår 1 Delår 2 Utfall Delår 1 Delår 2 Utfall

BAs-nämnd – 3,3 +1,7 – 0,2 – 4,5 – 17,5 – 22,2
BKU-nämnd – 2,8 – 13,0 – 3,3 – 0,7 – 0,6 – 8,8
Miljö- och byggnämnd 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelse – 2,1 – 3,2 – 2,3 – 0,9 – 1,1 – 1,0
Avvikelse för nämnder – 8,2 – 14,5 – 5,8 – 6,1 – 19,3 – 32,0

Årets resultat +14,0 +7,3 +0,2 +20,6 +5,9 +0,1

Skuldsättning
Ett av kommunens finansiella mål var att den reala 
skulden per invånare inte fick öka jämfört med ut-
gången 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 ut-
omstående. Från total skuld dras likvida medel. 

Diagrammet visar att skulden ligger under det 
tak som angetts i målet. Skuld per invånare är ett 
nyckel tal som tar lång tid att förändra.
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Prognoser och budgetföljsamhet
Fullmäktige får två delårsbokslut (april och aug usti) 
under året. De innehåller prognoser för budgetavvi-
kelser för både enskilda nämnder och det totala re-
sultatet.

Tabellen visar budgetavvikelser för nämnder. För 
2012 års resultat visar tabellen en prognos respektive 
det faktiska utfallet. Resultatet för 2011 var exklu-
sive realisationsvinster som därför måste exkluderas 
vid avstämning mot balanskravet. 

Kommentarer till avvikelser för nämnderna finns 
dels i kommande avsnitt i förvaltningsberättelsen, 
dels i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Summa avvikelse för nämnder i procent av  
bruttokostnader

Diagrammet visar att nämnderna sammantaget 
hade mycket svårt att klara budget.
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Likviditet
Likvida medel, andel av externa kostnader

Källa: sCB:s hemsida, offentlig ekonomi, samt Kramfors utfall 2011

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

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

Källa: sCB:s hemsida, offentlig ekonomi, samt Kramfors utfall 2012

Kommunens investeringsnivå som andel av skatt och 
statsbidrag har varit låg i Kramfors. Den låga nivån 
är en konsekvens av svaga resultat samt 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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Nettoinvestering 2008-2012 per förvaltning och  
avdelning inom KS

Förvaltning (mkr) 2008 2009 2010 2011 2012

BAs-nämnden 0,8 3,7 0,5 1,0 0,8
Barn- kultur och  
Utbildningsnämnden

1,0 1,5 1,5 1,9 1,2

Gymnasie- och Vuxen-
 utbildningsnämnden

0,8

Kommunlednings-
 avdelningen

0,1 0,0 1,6 0,0 0,6

Kostavdelning 0,2 0,2 0,2 0,1
Tillväxtavdelning 0,3 0,0
Teknisk avdelning 65,6 39,4 10,6 25,4 21,2
Intern service 2,9 2,5
Summa 68,6 45,1 14,3 31,3 26,3

Bland 2012 års större investeringar, 26,3 mkr netto, 
märks

(mkr)

Rondell Limstagatan 1,5
Rondell öd 1,2
östby vattenverk 3,0
Beläggningar 2,5
Vattenledning Gränsgatan 2,2
Investerat i datorer och skrivare 1,8

Kostnadsnivå

Källa: Koladas hemsida

Diagrammet visar den redovisade kostnaden jäm-
fört med den kostnadsnivå som har beräknats i kost-
nadsutjämningen. Om utfallet ligger på noll betyder 
det att kostnaden var densamma som den beräknade 
i utjämningssystemet. Om utfallet ligger över noll 
betyder det att kostnaden var högre. 

Kommunens uttryckliga mål är att kostnaden för 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg ska vara 
i nivå med vad som beräknats i utjämningssystemet. 
För barnomsorg kan utfallet vara tio procent dyrare. 
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Anledningen är att barnomsorgen bygger på gamla 
beräkningar som inte speglar att andelen inskrivna 
barn ökat i hela riket genom olika reformer. 

Kraftiga merkostnader i förhållande till kostnads-
utjämningen innebär svårigheter att klara finansie-
ringen med normal kommunalskatt.

Kostnaden för gymnasieutbildningen har under 
hela perioden legat på den nivå som beräknats i 
kostnadsutjämningen. Kostnaden steg dock markant 
2011. För grundskolan har relationen till standard-
kostnaden i utjämningssystemet successivt försäm-
rats. Försämringen beror på att kostnader inte kun-
nat reduceras i takt med elevminskningarna. 

För äldreomsorgen visade åren 2006–2008 en 
successiv förbättring. Situationen försämrades något 
åren därefter. 

För barnomsorgen har avvikelsen mot standard-
kostnaden varit stor under hela perioden.

Det har inte funnits några mål för individ- och 
familjeomsorgen när det gäller kostnadsnivå. Kur-
van visar en stor variation under perioden. Enstaka 
beslut om placeringar av barn får stor påverkan på 
kostnadsnivån. 

Nyckeltalet kan inte påverkas snabbt annat än 
marginellt. Större anpassningar av verksamhets-
 kostnader tar tid. 

Viktiga händelser
Följande händelser och förhållanden är bra att känna till 
vid bedömning av kommunens utveckling och tillstånd:
•	 Naturbruksgymnasiet i Nordvik övertogs av hus-

hållningssällskapet från hösten 2012.
•	 Fullmäktige beslutade om en ny skolhusorgani-

sation i december 2012. Den nya organisationen 
gäller från hösten 2013. Elever i skolorna Lugn-
vik och Torrom går därefter i Herrskog. Även 
Dockstaskolan stängs men en friskola startar där.

•	 Beslut togs att bygga en galleria. Upphandlingen 
är klar och en leverantör utsågs. Arbetet påbörja-
des och ska vara klar i oktober 2013. 

•	 Den 1 augusti kom tågtrafiken åter igång.
•	 Det blev klart att E.ON fullföljer köpet av energi-

bolaget. Övertagandet sker den 1 april 2013.

Kommunkoncernen
Kommunkoncernen förändras. Energibolaget kom-
mer snart att lämna koncernen. Näringslivsbolaget  
och Bredbandsbolaget kommer att fusioneras. 
Krambos nya dotterbolag jobbar vidare med gal-
leriasatsningen och ombyggnationen pågår nu för 
fullt. Krambo har också påbörjat byggandet av en ny 
skola på Skarpåkern. Resultatnivån 2012 var något 

låg om man beaktar det låga ränteläget. Resultatet 
kommer att förbättras i Näringslivsbolaget som en 
följd av pensionsavgångar. Krambo gynnas av ny ut-
hyrning av asylboenden under 2012. 

Framtidsbedömning
Kramfors kommun har en historik med sjunkande 
invånarantal, hög medelålder och hög arbetslöshet. 
Det här är en fråga som berör och engagerar alla. 
Kommunen som organisation har ett stort ansvar för 
att försöka vända trenden. Men även hur kommu-
nens företag och enskilda medborgare agerar har be-
tydelse för om vi ska lyckas.

En viktig pusselbit är nu på plats. Kommunika-
tionerna har förbättrats och vi har väntat och för-
berett oss länge inför att järnvägstrafiken ska öpp-
nas genom kommunen. Trots en del barnsjukdomar 
i form av tekniska brister, anpassning av tidtabeller 
och prislistor med mera så är trafiken nu igång! Och 
nu vill vi ta nästa steg. 

Förbättrade kommunikationer är nyckeln till 
framtiden och ”resan har bara börjat”. 

Kollektivtrafiken bidrar till bättre förutsättning-
ar för företagen. Vi får ett större upptagningsområde 
för att rekrytera kompetent personal. Ur ett medbor-
garperspektiv kan man vända på synsättet och med 
Kramfors som utgångspunkt få närhet till intressan-
ta arbeten och ett stort utbud av nöjen och rekrea-
tion, allt inom ett rimligt pendlingsavstånd.

Kramfors ligger geografiskt mycket bra till i 
Väster norrlands län och vi behöver marknadsföra de 
fördelar som läget innebär. 

Enbart ett bra läge räcker inte utan kommunen 
måste dessutom vara attraktiv för människor och före-
tag. Vad som är attraktivt är en smaksak men en utma-
ning ligger i att bli tydligare i kommunikationen av vad 
kommunen står för och vad vi vill åstadkomma i fram-
tiden. Under 2013 beräknas flera viktiga beslut fattas.
•	 Antagande av ny översiktsplan.
•	 Vision för Kramfors kommun.
•	 Varumärke eller bilden av Kramfors.
Det är viktigt att hela kommunen känner sig inklu-
derad och att vi gemensamt arbetar för de mål som 
håller på att sättas upp.
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Befolkningsutveckling, behovsgrupperad index

Indexserie, basår 2005=100. Invånare den 1/1 respektive år. år 

2012–2014 är prognosår. 

De sista stora barnkullarna passerar genom gymna-
siet just nu. Antalet 16–18 åringar minskar kraftigt. 
Det är en stor utmaning att anpassa organisationen 
till ändrat behov. Eftersom utflyttningen är störst i 
åldrarna som följer på gymnasiet finns ett hopp om 
en viss förbättring av flyttnettot på sikt. 

År 2012 var det elfte året i rad som kommunen 
klarade balanskravet, det vill säga ett positivt re-
sultat. Ambitionen att uppnå god ekonomisk hus-
hållning kvarstår. Samtidigt ökar vi nu fokus på 
vad kommuninvånarna får ut för sina skattepengar. 
Genom ett nytt sätt att formulera mål och göra upp-
följningar, hoppas vi åstadkomma bättre verksamhe-
ter trots att resurserna minskar.

Antalet anställda som är 60 år och äldre var 331 
stycken (över 20 procent) den 31 december 2012. En 
stor del av anpassningen till minskade ramar kan där-
för lösas genom naturlig avgång. Pensionsavgångarna 
är så stora att en hel del nyanställningar måste göras. 
Genom den egna personalförsörjningen har kommu-
nen viss möjlighet att påverka befolkningsstrukturen.
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Personalredovisning

Personal
Den största arbetsgivaren i Kramfors är kommu-
nen. De kommande pensionsavgångarna är en stor 
utmaning beträffande kompetensförsörjning för att 
kunna behålla en kommunal verksamhet med hög 
kvalitet och servicenivå. 

Antal medarbetare
Den 31 december 2012 var 1 633 personer anställda 
i kommunen (tillsvidare- eller visstidsanställning). 
Jämfört med 2011 var detta en minskning med 
111 personer. Minskningen är en konsekvens av att 
Nordviksskolan övergått i Hushållningssällskapets 
regi samt en  anpassning till befolkningsminskningen 
och den krympande ekonomin som det medför.

Personalstruktur 
Antal innehavare per förvaltning

Köns- och åldersstruktur
Andelen män och kvinnor var relativt oförändrad 
jämfört med 2011, dock var det en liten minskning av 
andelen män och det berodde på att Nordviksskolan 
som lämnat kommunen hade högre andel män. 
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Könsfördelningen
Könsfördelning i procent

De anställdas genomsnittsålder var 48,81 år. En-
dast 59 anställda (3,62 procent) var under 30 år 
medan 20,33 procent var 60 år eller äldre. Var femte 
anställd  blir således 65 år inom fem år. Mer än 54 
procent av medarbetarna var fyllda 50 år. Den kom-
mande  generationsväxlingen är en mycket viktig 
fråga för kommunen de närmaste åren.

Åldersfördelning

Deltidsanställningar minskar
Medelsysselsättningsgraden fortsatte att öka till 
95,11 procent av heltid. Det var en ganska liten ök-
ning, men det var ändå positivt att det ökat stadigt 
de senaste fem åren.
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Personalkostnader
Den största kostnaden var för personal, 57,2 procent 
av bruttokostnaden. 

Den 31 december var medellönen för en kom-
munanställd 25 015 kronor. Männens medellön 
var 26 870 kronor medan kvinnornas uppgick till 
24 555 kronor, 91,37 procent av männens. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökade marginellt, till 5,37 procent 
(5,32 procent) av den totala arbetstiden. Trots denna 
ökning minskade sjukfrånvarokostnaden från 11,4 
mkr till 6,8 mkr. Inte någon gång de senaste tio 
åren har sjuklönekostnaden varit så låg. Orsaken till 
den minskade kostnaden, trots en något ökad sjuk-
frånvaro, var att de första 90 dagarna, där arbets-
givaren har ett sjuklöneansvar, minskade medan 
sjukskrivningarna längre än 90 dagar ökade oroan-
de mycket. Ytterligare en bidragande orsak till den 
minskade kostnaden var möjligen att fler medarbe-
tare valde att ta ut flex, kompledighet eller semester 
i samband med kortare sjukskrivningar. Det fanns 
dock ingen statistik som bekräftade detta.

2012 2011
Totalt, 

%
Kvinnor, 

%
Män, 

%
Totalt, 

%
Kvinnor, 

%
Män, 

%

–29 år 2,44 2,55 2,26 2,82 2,77 2,92
30– 
49 år 3,84 4,22 2,45 4,15 4,53 2,81
50 år– 6,99 7,31 5,77 6,61 7,06 4,95
Totalt 5,39 5,77 4,07 5,32 5,73 3,87

Sjukfrånvaro

Antalet sjukfall längre än 59 dagar 
2012 2011

Antal dagar 43 278 43 872
Procent av totalt 51,79 46,27

Utsikter för framtiden
Den kommande generationsväxlingen gör att kom-
munen måste arbeta för att upplevas som en attrak-
tiv arbetsgivare. Därför satsas bland annat på ett 
chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer. Che-
ferna är viktiga för att skapa en attraktiv arbets givare 
och kommunen behöver profilera sig som en bra ar-
betsgivare för att trygga personalbehovet.

(procent av arbetad tid)
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Redovisningsprinciper

Balansräkning: Visar samtliga skulder och tillgångar vid 
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 kommu-
nens 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 un-
dantag från detta redovisas i notapparaten. Åtagan-
den för pensioner intjänade före 1998 (620,7 mkr) 
finns redovisade utanför balansräkningen bland åta-
ganden. 

Koncernen
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället 
förvärvat eget kapital i kommunala bolag elimine-
rats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncer-
nens eget kapital. Den proportionella metoden in-
nebär att endast ägd andel av bolag tas in i redovis-
ningen. Vissa olikheter i redovisningsprinciper mel-
lan kommun och bolag finns, men dessa har inte 
bedömts vara så stora att justeringar behövt göras. 
Inom koncernen förekommer omfattande transak-
tioner 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. 
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Ekonomisk sammanställning
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Resultaträkning

Löpande prisnivå, mkr KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2012 2011 Not 2012 2011

Verksamhetens intäkter not 1 299,4 303,6 not 1 424,8 431,5
Verksamhetens kostnader not 2 – 1 267,4 – 1 268,2 not 2 – 1 328,7 – 1 320,7
Avskrivningar not 3 – 31,7 – 32,0 not 3 – 67,6 – 71,5
Jämförelsestörande intäkter not 4 23,7 5,8 not 4 22,6 4,2
Jämförelsestörande kostnader not 4 – 18,8 0,0 not 4 – 20,1 – 3,0
Verksamhetens nettokostnader – 994,7 – 990,8 – 968,9 – 959,5

skatteintäkter not 5 735,9 728,1 735,9 728,1
Generella statsbidrag, netto not 6 263,7 264,9 263,7 264,9
Finansiella intäkter not 7 5,7 8,9 not 5 4,2 7,8
Finansiella kostnader not 8 – 10,4 – 9,4 not 6 – 32,8 – 33,0
skatter och minoritetsandelar not 7 0,1 0,0
Resultat före extraordinära poster 0,2 1,6 2,1 8,3

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner, skatter med mera not 7

ÅRETS RESuLTaT not 9 0,2 1,6 2,1 8,3
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Balansräkning

Löpande prisnivå, mkr KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2012 2011 Not 2012 2011

TiLLgÅngaR
Anläggningstillgångar
 - Goodwill med flera immateriella tillgångar not 8 0,0 0,0
 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar not 12 497,2 517,9 not 9 1 271,9 1 277,2
 - Maskiner och inventarier not 13 21,8 23,1 not 10 81,1 82,0
 - Konst not 14 2,8 2,8
 - Finansiella anläggningstillgångar not 15 171,9 168,4 13,9 8,2
Summa anläggningstillgångar 693,8 712,2 1 366,9 1 367,4

Omsättningstillgångar
 - Förråd, exploateringsfastigheter not 16 3,0 4,0 3,3 4,4
 - Kortfristiga fordringar not 17 100,8 109,1 not 11 110,2 123,3
 - Kassa och bank not 18 110,6 82,0 not 12 125,0 95,2
Summa omsättningstillgångar 214,4 195,2 238,4 223,0
Summa tillgångar 908,1 907,4 1 605,3 1 590,4

EgET KaPiTaL, aVSÄTTningaR OcH SKuLdER
Eget kapital
 - Eget kapital not 19 308,1 306,5 392,5 382,2
 - årets resultat not 19 0,2 1,6 2,1 8,3
Summa eget kapital 308,3 308,1 not 13 394,5 390,5

Minoritetsintresse not 14 3,2 3,2

Avsättningar
 - Avsättningar för pensioner och förpliktelser not 20 65,2 61,5 not 15 73,2 68,8
 - Andra avsättningar not 21 13,8 12,5 not 16 18,4 18,1
Summa avsättningar 79,1 74,0 91,5 86,9

Skulder
 - Långfristiga skulder not 22 236,4 253,6 not 17 823,1 822,0
 - Kortfristiga skulder not 23 284,3 271,7 not 18 293,0 287,9
Summa skulder 520,7 525,3 1 116,1 1 109,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 908,1 907,4 1 605,3 1 590,4

Poster inom linjen
Pensionsåtaganden före 1998 620,7 617,1 620,7 617,1
Borgensåtaganden not 24 663,3 664,3 3,7 4,7
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Kassaflödesanalys

Löpande prisnivå, mkr Koncern Kommunen
Not 2012 2011 2012 2011

dEn LöPandE VERKSamHETEn
årets resultat 0,2 1,6 2,1 8,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster, not 1 34,5 29,1 74,9 80,0
Minskning av avsättningar på grund av, utbetalningar – 5,5 – 1,0 – 4,7

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekostnader 34,7 25,2 76,0 83,6
ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar not 17 8,3 – 23,3 1,2 – 34,6
ökning (–)/minskning (+) förråd och varulager not 16 1,1 – 3,1 1,2 – 3,1
ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder not 23 12,6 4,1 17,4 3,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,7 3,0 95,7 49,8

inVESTERingSVERKSamHETEn
Investering i materiella anläggningstillgångar – 26,4 – 39,5 – 68,3 – 83,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar not 10 2,9 2,9 0,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 23,5 – 39,5 – 65,4 – 82,9

FinanSiERingSVERKSamHETEn
Nyupptagna lån 0,0 0,0
Amortering av långfristiga skulder – 5,3 – 5,3
ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar 1,3 1,3 2,3 3,5
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,3 1,3 – 3,0 – 1,8

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur not 11 – 5,9

ÅRETS KaSSaFLödE 28,5 – 35,3 27,3 – 34,9

Likvida medel vid årets början 82,0 117,3 98,7 133,5

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

not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar 31,7 32,0 66,2 70,1
Justering för gjorda avsättningar 5,1 – 4,1 5,7 – 3,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – 2,2 1,2 3,0 13,5
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Nothänvisningar
Kommunen

Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enligt  
driftredovisningen 455,1 457,5
Avgår interna poster – 155,7 – 153,9
Summa 299,4 303,6
Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt 

interna tjänster

RKR 18 Redovisning av intäkter
Erhållna bidrag till anläggningstillgångar ska periodiseras över 

anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Kommunen följer 

inte denna rekommendation utan redovisar anläggningstill-

gångarna netto.

           
Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader enligt  
driftredovisningen 1 423,0 1 422,2
Avgår interna poster – 155,7 – 153,9
Summa 1 267,4 1 268,2
Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt 

interna tjänster

därav pensionskostnader
årets ökning av pensionsavsättning 0,5 16,0
årets utbetalningar 35,1 28,1
årets intjänade individuella del för 
utbetalning 30,2 30,4
Summa 65,7 74,5
Beloppen inkluderar löneskatt

Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 3 Avskrivningar 
Mark, byggnader och tekniska  
anläggningar 25,5 26,1
Maskiner och inventarier 6,2 5,8
Summa 31,7 32,0

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 1,6 1,6
Upplösning avsättning  
gymnasieförbundet 4,2
återbetalning premier FORA 2007 och 
2008 20,3
Reglering nedläggning skolor mot 
Krambo 1,9
Jämförelsestörande kostnader
Reglering nedläggning skolor mot 
Krambo 13,1
Pensionslösningar 5,7
Summa netto 4,9 5,8

Not 5 Skatteintäkter
1. Preliminära månatliga inbetalningar 727,2 711,5
2. slutavräkning avseende förra året, 
rättelse 0,1 2,8
3. slutavräkning avseende innevarande 
år, prognos 8,5 13,8
Summa 735,9 728,1
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Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 6 Generella statsbidrag, netto
Inkomstutjämning 167,8 157,5
Kostnadsutjämning 12,3 19,9
strukturbidrag 9,4 9,5
Regleringsbidrag/-avgift 9,2 19,4
särskilt statsbidrag Lss 32,2 27,6
Fastighetsavgift 32,7 31,1
Tillfälligt konjunkturstöd 2010
Summa 263,7 264,9

Not 7 Finansiella intäkter
Räntor egna medel, dröjsmålsräntor 5,7 8,9
Summa 5,7 8,9

Not 8 Finansiella kostnader
Räntor, anläggningslån med mera 8,0 7,9
Finansiell kostnad pensioner 2,4 1,5
Summa 10,4 9,4
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 Årets resultat
Kommunal redovisningslag föreskriver att avstämning ska 
göras mot balanskravet:
årets resultat enligt resultaträkningen 0,2 1,6
Avgår jämförelsestörande intäkter – 1,6 – 1,6
Avgår jämförelsestörande kostnader 11,2
Årets resultat enligt balanskravet 9,8 0,1

Not 10 Kassaflödesanalys
Försäljning av materiella  
anläggningstillgångar 2,9
Avser försäljning av Nordvik 

Not 11 Kassaflödesanalys
Utbetalning av bidrag till statlig  
infrastruktur 5,9
Förvärv av mark för ny rondell Öd

Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Allmän markreserv
Ingående bokfört värde 21,0 21,0
Försäljning
Nyanskaffningar 0,2
Nedskrivning
utgående bokfört värde 21,2 21,0

Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde 161,9 167,6
Försäljning 1,6
Nyanskaffningar 2,8 1,7
Avskrivningar 7,4 7,4
utgående bokfört värde 155,8 161,9

Fastigheter för affärsverksamhet
Ingående bokfört värde 130,8 130,3
Försäljning
Nyanskaffningar 10,5 11,0
Avskrivningar 9,7 10,4
utgående bokfört värde 131,6 130,8

Publika fastigheter
Ingående bokfört värde 93,0 87,3
Försäljning
Nyanskaffningar 6,7 11,2
Avskrivningar 5,8 5,5
utgående bokfört värde 93,8 93,0

Fastighet för annan verksamhet
Ingående bokfört värde 43,7 39,1
Försäljning 0,9
Nyanskaffningar 1,0 7,6
Avskrivningar 2,7 3,0
utgående bokfört värde 41,1 43,7

Leasingtillgång Krambo 
Ingående bokfört värde 67,4 72,2
Nyanskaffningar
Avskrivningar 13,7 4,8
utgående bokfört värde 53,7 67,4

Summa mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 497,2 517,9
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Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 13 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 23,1 18,4
Försäljning 0,5
Nyanskaffningar 5,2 10,5
Omdefinierad finansiell leasing till 
operationell leasing
Avskrivningar 6,0 5,7
utgående bokfört värde 21,8 23,1

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 3 år klassificeras som anlägg-

ningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 

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

Not 14 Konst
Ingående bokfört värde 2,8 2,7
Nyanskaffningar 0,0 0,0
utgående bokfört värde 2,8 2,8

Not 15 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 104,3 105,4
Långfristiga fordringar på övriga 
bolag/föreningar 1,1 1,3
Förlagslån Kommuninvest 4,2 4,2
Långfristig fordran staten, rondell öd 6,1 1,4
Avgår: kortfristig del av långfristig 
fordran – 1,3 – 1,3
Delsumma 114,5 111,0
Summa 171,9 168,4

Not 16 Förråd, exploateringsfastigheter
Va-material med mera 1,5 1,3
Nordvik lager 1,4
Exploateringsfastigheter 1,4 1,4
Summa 3,0 4,0

Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 17 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar 29,7 22,5
övriga fordringar, förutbetalda kost-
nader 69,9 85,3
och upplupna intäkter
Kortfristig del av långfristig fordran 1,3 1,3
Summa 100,8 109,1

Not 18 Kassa och bank
Plusgiro 1,2 0,1
Checkräkning (kommunens eget  
koncernkonto) 40,6 30,5
Checkräkning (netto övriga  
koncernkonton) 68,8 51,5
Kontantkassa 0,0 0,0
Summa 110,6 82,0

Koncernkontotillgodohavanden, brutto
Kramfors kommun 13,6 3,0
Kramfors Kommunhus AB 22,3 14,5
Krambo Bostads AB 31,2 22,9
AB Kramfors Energiverk 1,1 4,9
Kramfors Industri AB – 4,7 – 1,3
Kramfors Energitjänster 3,5 0,8
Kramfors Mediateknik AB – 0,0 – 3,0
Kramfors/sollefteå Flygplats AB – 0,4 0,4
Räddningstjänstförbundet 12,8 9,7
Floating rate notes swedbank 30,0 30,0
Summa 109,4 81,9
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 19 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt  
balansräkning 308,1 306,5
årets resultat 0,2 1,6
Utgående eget kapital 308,3 308,1
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Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 20 Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser
Avsättning exklusive särskild  
ålderspension 60,1 58,3
Avsättning för särskild ålderspension 5,1 3,2
Summa 65,2 61,5

Specifikation av förändring
årets avsättningar 2,0 9,5
årets utbetalningar – 3,2 – 3,1
sänkning diskonteringsränta 0,0 5,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,8 1,8
övriga förändringar, netto 2,2 – 0,3
årets förändring 3,7 13,1
2012-10-31 var aktualiseringsgraden 93 %

RKR 2.1 Upplysningar om pensionsförpliktelser
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 2012 ligger som kortfristig 

skuld. Intjänade pensioner före 1998 redovisas inom linjen 

som åtagande. En pensionsstiftelse inrättades i början av 2012. 

Medel på 24,1 mkr sattes in i stiftelsen av 30 mkr. Förtroen-

devalda med mer än 40 % sysselsättningsgrad har visstids-

begränsande arvodesvillkor med visstidspension. Pensionen 

regleras i PBF antaget av kommunfullmäktige 2003-01-27 § 56, 

att gälla från och med 2003-01-01. Antalet förtroendevalda 

med dessa arvodesvillkor uppgick 2012-12-31 till fyra. En för-

troendevald har en vilande visstidspension på grund av annat 

förtroendeuppdrag.

Totala pensionsåtaganden 31/12
Avsättningar 65,2 61,5
Ansvarsförbindelse 650,5 616,9
ntjänat under året 30,4 30,4
Avgår finansiella placeringar 30,0 0,0
Totalt åtagande för pensioner 716,1 708,8

Not 21 Andra avsättningar
Avsättning för återställande av  
Högbergstippen 13,5 12,2
Avsättning förlusttäckning  
gymnasieförbundet 0,3 0,3
Summa 13,8 12,5

Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Avsättning till miljöåtgärder efter avslutad drift  
Högbergets avfallsstation. 
Posten avser avsättning till åtgärder som erfordras för åter-

ställning 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 11,7 11,1
årets avsättning 1,3 0,6
Utgående balans, återställning 13,0 11,7

Ingående balans, eftervård 0,5 0,5
årets avsättning 0,1 0,0
Utgående balans, eftervård 0,6 0,5

Not 22 Långfristiga skulder
Lån i bank i svenska kronor 163,5 163,5
Långfristig skuld Krambo 0,5 0,5
Finansiell leasing 72,4 89,5
Summa 236,4 253,6
Finansiell leasing avser försäljning av fastigheter till Krambo 

2009 som sedan hyrs tillbaka av kommunen. Redovisning 

av leasingavtal ska göras enligt RKR 13.1. Kommunen ska 

klassificera och dokumentera sina leasingavtal i operationella 

respektive finansiella. Vi har gjort bedömningen att vi endast 

har operationella leasingavtal med en avtalstid som under-

stiger tre år.

Sammanställning operationella avtal, helår 2012-12-31
Betalningar 

t o m 
2012–
12–31

näst-
komm

12 mån

12 till 
60 mån

efter 
60 mån

Operationell lea-
sing, inventarier 
och utrustning 6,1 4,5 6,1 0,0
Operationell 
leasing, fordon 4,8 4,4 0,9
Total operationell 
leasing 10,9 8,9 6,9 0,0
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Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 23 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 42,1 36,5
Källskatt med flera, lönerelaterade 91,0 91,6
Intjänad pensionsrätt 30,2 30,4
skulder koncernkontotillgodo-
 havanden 68,8 51,5
övriga skulder och upplupna  
kostnader 52,2 61,8
Summa 284,3 271,7

Not 24 Inom linjen
Borgensförbindelser
Krambo Bostads AB 640,8 640,8
Kramfors Kommunhus AB 6,9 6,9
Kramfors Industri AB 2,2 2,2
Kramfors Mediateknik AB 6,8 6,8
Kramfors/sollefteå Flygplats AB 3,0 3,0
Egnahem, 40 % förlustansvar 2,9 3,4
övriga 0,9 1,2
Summa 663,3 664,3

Övriga åtaganden
Under 2004 såldes fastigheten där Kramfors vårdcentral är 

belägen. Kommunen och landstinget har separata hyres-

 kontrakt med den nye fastighetsägaren. Kommunens hyres-

kontrakt sträcker sig över 30 år. År 1–5 är årshyran 1 202 372 

kronor. År 6–10 är årshyran 1 206 092 kronor. År 11–15 är års-

hyran 1 250 972 kronor +/– 2 660 kronor per punkt som den 

5-åriga swapräntan avviker från 4,50 %. Åren därefter minskar 

regleringen för ränteavvikelsen. Kramfors kommun har i 

juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 

framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-

12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 

har ingått likalydande borgensförpliktelser. Mellan samtliga 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 

ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 

medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 

av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 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 medlemskom-

munernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 

förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 

Kramfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-

delse, kan noteras att per 2012–12–31 uppgick Kommuninvest 

i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor 

och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens 

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 162 924 265 

kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 

1 182 340 123 kronor.

Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Pensionsåtaganden
Ränte- och basbeloppsuppräkning 30,5 18,3
Utbetalningar – 25,9 – 25,1
sänkning av diskonteringsränta 45,6
Aktualisering – 2,8
övriga förändringar, netto 1,4 24,5
årets förändring 3,3 63,3

Ansvarsförbindelse pensioner
Ingående balans 617,1 553,8
Ränte- och basbeloppsuppräkning 30,5 18,3
Utbetalningar – 25,9 – 25,1
Aktualisering – 2,8
sänkning av diskonteringsränta 45,6
Förtroendevalda 0,3 0,0
Pensionsstiftelsemedel
övriga poster 1,4 24,5

Utgående balans, ansvarsförbindelse 
pensioner 620,7 617,1
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Nothänvisningar
Koncernen

Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 1 Verksamhetsintäkter
Kommunen 265,6 270,4
Kommunhus 135,5 137,4
övriga 23,8 23,6
Summa 424,8 431,5
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 1 123,2 1 118,7
Kommunhus 176,5 173,3
övriga 29,0 28,7
Summa 1 328,7 1 320,7
Noten visar kostnaderna såsom de redovisas i koncernresul-

taträkningen, det vill säga ägd andel multiplicerat med totala 

intäkter reducerade med interna mellanhavanden. 

Not 3 Avskrivningar
Kommunen 31,7 32,0
Kommunhus 34,4 38,0
övriga 1,5 1,6
Summa 67,6 71,5

Not 4 Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande intäkt 2012 avser 
FORA återbetalning avgift 2007 och 
2008 samt reavinst 22,6 4,2
Jämförelsestörande kostnader 2012 
avser kostnader till Krambo vid  
nedläggning av skolor – 20,1 – 3,0

Not 5 Finansiella intäkter
Kommunen 1,2 6,1
Kommunhus 2,9 1,7
övriga 0,1 0,1
Summa 4,2 7,8

Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 6 Finansiella kostnader
Kommunen 10,4 9,4
Kommunhus 22,0 23,3
övriga 0,3 0,3
Summa 32,8 33,0

Not 7 Skatter, minoritetsandelar
skatter betalda – 0,0 0,0
Minoritetsintresse 0,1 – 0,0
Summa 0,1 – 0,0

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 och tekniska anläggningar
Kommunen 497,2 517,9
Kommunhus 772,5 757,1
övriga 2,2 2,3
Summa 1 271,9 1 277,2

Not 10 Maskiner och inventarier
Kommunen 24,6 25,9
Kommunhus 48,4 48,9
övriga 8,1 7,2
Summa 81,1 82,0

Not 11 Kortfristiga fordringar
Kommunen 95,3 104,2
Kommunhus 12,1 16,5
övriga 2,7 2,6
Summa 110,2 123,3
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Löpande prisnivå, mkr 2012 2011

Not 12 Kassa och bank
Externt saldo koncernkonto*) 110,6 82,0
övrig kassa och bank 14,4 13,2
Summa 125,0 95,2
*) 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       390,5 372,3
Justeringar efter föregående bokslut 0,6 8,8
Justerad ingående balans 391,1 381,2
Försäljning av dotterbolag
direktbokat mot eget kapital 1,4 1,1
årets resultat 2,1 8,3
Summa 394,5 390,5

Not 14 Minoritetsintresse
Eon:s andel 9 % av AB Kramfors  
Energiverk 3,2 3,2

Not 15 Avsättningar pensioner och liknande
Kommunen 65,2 61,5
Kommunhus 1,4 1,4
övriga 6,6 6,0
Summa 73,2 68,8

Not 16 Andra avsättningar
Kommunen 13,8 12,5
Kommunhus 4,5 5,6
övriga
Summa 18,4 18,1

Not 17 Långfristiga skulder
Kommunen 163,5 163,5
Kommunhus 656,6 655,4
övriga 3,0 3,0
Summa 823,1 822,0

Not 18 Kortfristiga skulder
Kommunen 219,9 219,6
Kommunhus 67,8 63,0
övriga 5,3 5,3
Summa 293,0 287,9
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Personalnyckeltal 2012

Antal innehavare den 31/12 respektive år
2008 2009 2010 2011 2012

Totalt 1 772 1 677 1 612 1 744 1 633
Kvinnor 1 451 1 383 1 327 1 384 1 305
Män 321 294 285 360 328

Antal årsarbetare

2008 2009 2010 2011 2012

Totalt 1 625,8 1 565,79 1 537,69 1 663,79 1 554,16
Kvinnor 1 317,87 1 281,91 1 257,54 1 308,32 1 235,26
Män 307,93 283,88 280,15 355,47 318,89

Könsfördelning i procent

2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor 81,88 81,83 82,32 79,36 79,91
Män 18,12 18,17 17,68 20,64 20,09

Medelsysselsättningsgrad i procent

2008 2009 2010 2011 2012

Totalt 91,13 92,76 94,34 94,75 95,11
Kvinnor 90,20 92,03 93,78 93,99 94,51
Män 95,33 96,23 96,94 97,66 97,52

Åldersfördelning

2008 2009 2010 2011 2012

20–29 66 57 56 59 59
30–39 302 266 231 237 229
40–49 490 474 478 512 457
50–59 601 557 543 583 552
60– 313 323 304 353 331

Medelålder

2008 2009 2010 2011 2012

47,90 47,89 48,51 48,79 48,81

Medellön i kronor

2008 2009 2010 2011 2012

Totalt 21 930 22 793 23 429 24 241 25 015
Kvinnor 21 554 22 409 23 053 23 774 24 550
Män 23 612 24 604 25 171 26 028 26 870
Kvinnors 
lön i % 
av mäns 91,29 91,08 91,58 91,34 91,37

Frisknärvaro i procent (tillvidareanställda som inte har 
någon registrerad sjukfrånvaro under året)

2008 2009 2010 2011 2012

Totalt 36,47 36,48 37,51 37,59 37,40
Kvinnor 32,68 32,91 34,00 33,65 33,43
Män 52,41 52,20 53,82 52,24 52,17



VerksamhetsberättelserVerksamhetsberättelser
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Bistånds- arbetsmarknads- och 
sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds- arbetsmarknads- och  
sociala servicenämnden i korthet
Omsättning 532,2 mkr
Resultat +0,0 mkr

Ansvarsområden
Hemtjänst
särskilda boenden
Färdtjänst
Bostadsanpassningsbidrag
Försörjningsstöd
stöd till personer med funktionsnedsättning

Ordförande: Jonne Norlin (s) 
Förvaltningschef: Anna-stina Fors sjödin

Viktiga händelser 2012
•	 Kostnaderna minskades med 14 mkr
•	 Avvecklingen av särskilda boendet solsidan 

påbörjades
•	 Minskat försörjningsstöd
•	 sjuksköterskor nattetid togs över till egen regi
•	 Arbetskläder till personalen
•	 Bättre måluppfyllelse för kvalitetsmått

Frågor till ordförande Jonne norlin (S) i bistånds-, 
arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Hos er är det mest glada 
miner?
Jajamän! Efter flera tuffa år 
med stora besparingar och 
stora underskott så känns 
det nu mycket stabilare.

Nu ser vi att brukarna 
är nöjda både inom hem-
tjänsten och särskilda bo-
enden. Vi har relativt kort 
väntetid för att få plats på 
ett äldreboende, och det 
ger de gamla trygghet. 

Så vad ser du framför er nu?
Kommunen kommer att ta över hemsjukvården från 
landstingen om ungefär ett år. Arbetet har redan på-
börjats och jag är övertygad om att det kommer att 
fungera jättebra.

En annan bra sak är att vi nu kunnat köpa arbets-
kläder till vår personal. För de yngre inom LSS  
planerar vi för ett nytt gruppboende. Det tror vi bra 
för dem.

Gruppen äldre fortsätter att öka så där har vi en 
fortsatt utmaning att få ekonomi och service att gå 
ihop. Men vi har bra personal som är vana att ta itu 
med svåra utmaningar.

Sedan är det också glädjande att se att utbetal-
ningen av försörjningsstödet minskar. Min tolkning 
är att våra insatser inom arbetsmarknadsenheten har 
gett resultat.
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Sammanfattning
Fokus för nämnden och förvaltningen var att få 
kontroll över behov och kostnader samt att anpas-
sa verksamheten till budgeten. I januari upprättades 
därför en handlingsplan och åtgärder genom fördes 
som minskade kostnaderna med 14 mkr; bland 
annat förändrades organisationen. Andra  åtgärder 
var att 
•	 påbörja avveckling av det särskilda boendet Solsidan
•	 ta över sjuksköterskeinsatser nattetid i egen regi
•	 få kontroll på respektive minska kostnader för 

försörjningsstöd och köpta tjänster inom individ- 
och familjeomsorgen. 

Insatser i form av kommunala arbetsmarknads-
 åtgärder påverkade sannolikt kostnaderna för för-
sörjningsstödet positivt. Till detta kom åtgärder 
inom daglig verksamhet som beslutades 2010 men 
som inte kunde slutföras förrän 2012. 

Måluppfyllelsen för flera av kvalitetsmåtten för-
bättrades. Förklaringen är att tidigare kvalitetssats-
ningar började ge resultat och att förvaltningen ar-
betade mer målmedvetet med enkäter och resultat  
från olika undersökningar. Nämndens beslut att, 
med stöd av återbetalda medel från Fora (admi-
nistrerar kollektivavtalade försäkringar), köpa in 
arbets kläder till personal i omvårdnadsnära arbete 

var en viktig och uppskattad åtgärd som kommer att 
påverka både arbetsmiljö och kvalitet.

I december godkände kommunfullmäktige ett 
förslag till avtal för att ta över hemsjukvården från 
landstinget. Beslutet innebär att en skatteväxling 
kommer att ske och att kommunen får ansvar för 
hemsjukvård (enligt tröskelprincipen, det vill säga 
att patienten i första hand ska uppsöka en hälsocen-
tral eller sjukstuga för vård och behandling) som ut-
förs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgym-
nast. Övertagandet sker i februari 2014.

Ett ledningssystem för kvalitet i socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården fastställdes, liksom nya planer 
för särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
för bostad med särskild service enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige har beslutat om mål inom 
fyra fokusområden. För varje område finns ett över-
 gripande mål. De övergripande målen har sedan bru-
tits ner i en eller flera framgångsfaktorer och mål. 

Ett uppfyllt mål symboliseras med en grön cirkel. 
Ett icke uppfyllt mål symboliseras med en röd 

 triangel.

För fokusområdet medborgare och intressenter är det övergripande målet nöjda medborgare
Kommunövergripande mål Mål från KF Måluppfyl-

lelse
Mål 2012 Resultat 

2012
Resultat 
2011

Medborgarna är nöjda med 
äldreomsorgen

Nöjd-medborgarindex, äldre-
omsorg (skala 1–100) 

TTT >43 43 43

Nöjd-kundindex, hemtjänst (Not 1

Ej uppmätt
>72 (Not 1

Ej uppmätt
72

Erbjudet omsorgs- och service-
utbud inom hemtjänsten, % av 
jämfört utbud 

QQQ >58 67 58

Nöjd-kundindex, äldreboende (Not 1

Ej uppmätt
>71 (Not 1

Ej uppmätt
71

Erbjudet service utbud inom 
särskilt boende, % av jämfört 
utbud 

QQQ =>75 91 75

Medborgarna är nöjda med 
stödet till utsatta personer

Nöjd-medborgarindex, stöd för 
utsatta personer (skala 1–100) 

TTT >46 44 46
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För fokusområdet verksamhetsprocesser är det övergripande målet god verksamhet
Kommunövergripande mål Mål från KF Måluppfyl-

lelse
Mål 2012 Resultat 

2012
Resultat 
2011

God kvalitet inom  
äldreomsorgen 

Genomsnittsbetyg i äldreguiden 
(skala 1–5) 

(Not 2)

Ej uppmätt
>2,7 (Not 2)

Ej uppmätt
2,7

Antal olika personal som en 
hemtjänst tagare möter under 
14 dagar

QQQ <17 12 17

Hur lång vänte tiden är i 
snitt för att få en plats på ett 
äldreboende från ansökan till 
erbjudande, dagar 

QQQ =<50 27 50

För fokusområdet ekonomi är det övergripande målet god ekonomisk hushållning
Kommunövergripande mål Mål från KF Måluppfyl-

lelse
Mål 2012 Resultat 

2012
Resultat 
2011

God ekonomisk hushållning Kostnad hemtjänst äldreom-
sorg kr/brukare 

TTT <168 262 207 256 168 262

Kostnad särskilt boende äldre-
 omsorg, kr/brukare 

TTT <540 432 636 768 540 432

(Not 1: socialstyrelsen har slutat använda sig av analysmodellen Nöjd-kundindex.

(Not 2: I 2012 års upplaga av äldreguiden redovisas inget sammanställt genomsnittsbetyg.

Målet är uppfyllt: grön cirkel QQQ

Målet är inte uppfyllt: röd triangel TTT

Kommentarer måluppfyllelse
Fyra av de totalt elva målen uppfylldes, fyra mål upp-
nåddes inte och i tre fall redovisas inget resultat på 
grund av orsaker som nämnden inte kunnat påverka.

Resultat som gäller mål som uttrycks i kostnad 
per brukare avser verksamhetsåret 2011. 

De räkenskaper som legat till grund för 2012 års 
beräkningar kommer att rapporteras in under våren 
2013 och redovisas någon gång under sommaren 
2013.

För öppna jämförelser beträffande vård och om-
sorg om äldre fanns 31 registrerade resultat. Öppna 
jämförelser hade inte specifikt efterfrågats i målen. 

Resultaten anges i olika skalor där såväl antal som 
procent förekommer. Förutom resultatvärde visas en 

färg som symboliserar kommunens relation till öv-
riga i landet. Grön färg innebär att kommunen till-
hör de 25 procent bästa kommunerna, röd färg de 
25 procent sämsta och gul färg att kommunen lig-
ger i mitten.

Fördelningen för Kramfors var att 12 av 31 vär-
den återfanns i grön grupp, 16 av 31 i gul grupp och 
3 av 31 i röd grupp. En indikator som kommunen 
skattar högt är helhetsomdömet, som visar hur stor 
andel av kunderna som är nöjda eller mycket nöjda 
med hemtjänsten eller äldreboendet. 

Resultatet för hemtjänsten var 90 (medel i riket 
var 90) vilket placerade kommunen i gul grupp. Re-
sultatet för äldreboende var 88 (81). Det innebar 
grön grupp.
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Ekonomi
Område (tkr) 2012 2011

Bruttokostnad Bruttointäkt Nettokostnad Budgetavvikelse Nettokostnad

BAs-förvaltning tidigare 
organisation 221 626 40 692 180 934 – 236 447 064
BAs-förvaltning gemensamt 11 091 1 323 9 768 1 722
Område s/V/O 173 923 19 930 153 993 – 5 056
Område IFO 130 392 41 580 88 112 – 1 249
Resultat före jämförelse-
 störande poster 537 032 103 525 433 507 – 4 819
återbetalning Fora – 6 337 – 6 337 6 337
Inköp arbetskläder 1 500 1 500 – 1 500
Totalt för nämnden 532 195 103 525 428 670 18 447 064

Kommentarer ekonomi
BAS-förvaltningen gemensamt inklusive nämnd gav 
ett överskott. Det berodde på lägre personalkost-
nader på grund av tjänster som vakanshållits samt 
på att vissa administrativa tjänster budgeterats hos 
BAS, trots att kostnaderna bokfördes på individ- och 
familjeomsorg från den första juni. 

Lägre kostnader för utbildning än förväntat be-
rodde dels på att externa medel (stimulansmedel och 
prestationsmedel) användes till kompetensutveck-
ling, dels på att inga kompetensutbildningsplaner 
kunde utarbetas, eftersom fokus var att minska kost-
nader och sjösätta en ny organisation.

Föresatsen att styra om sjukvårdande 
behandlingar  från företagshälsovård till primärvård 
lyckades och resulterade i minskade kostnader för 
företagshälsovården. I resultatet för basförvaltning-
en gemensamt ingår ett kvarvarande sparbeting från 
handlingsplanen samt ett underskott avseende bi-
drag till föreningar.

Stöd, vård och omsorg uppvisade ett påtagligt 
underskott vilket i huvudsak berodde på felbudge-
terade hyres- och personalkostnader på Ytterlännes-
gården samt på ett ökat behov i hemtjänsten. I bud-
geten avsattes drygt 800 tkr för hyra av Ytterlännes-
gården, medan debiterad hyra från Krambo uppgick 
till 2,2 mkr. Utöver detta belastades budgeten av en 
resthyra från 2011 på 484 tkr. Kostnaden för tomma 
lägenheter på Solsidan var 600 tkr. 

Hemtjänsten ökade med 1 100 timmar från au-
gusti vilket medförde ökade personalkostnader. 
Kostnaderna för utskrivningsklara äldre var an-
märkningsvärt låga, vilket kan förklaras av bra vård-
planering, beredskap i hemtjänsten samt en effektiv 
 bo endeplanering. 

Kostnader för färdtjänst översteg budgeten 
medan kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag 
höll sig inom ramen. Observera att dessa kostnader,  
som tidigare redovisats under BAS gemensamt 
 (socialkontor) hör till område stöd, vård och om-
sorg efter den 1 juni.

Individ- och familjeomsorg gick med ett under-
skott som till viss del avser serviceboendet Aspen. 
Orsaken till kostnadsökningen var fler kunder, vil-
ket gjorde det nödvändigt att öka bemanningen. En 
översyn av verksamheten pågår i syfte att säker ställa 
att budget och insatser överensstämmer med de fak-
tiska behoven. Även kostnaderna för personlig as-
sistans översteg budgeten i och med att ersättning-
en från Försäkringskassan upphörde för två bruka-
re som avled under året. Kommunen har dock kvar 
personalkostnaderna. Höga övertidskostnader be-
rodde på brister i vikarieplaneringen (numera åtgär-
dade). Kostnader utöver budgeten uppstod för per-
sonlig assistans enligt LSS, där beslut om statlig 
 assistansersättning ännu inte fattats och kommunen 
tills vidare står för hela kostnaden.

Kostnader för resor till och från daglig verksam-
het var höga. Från 2013 upphör denna typ av resor, 
men personer med färdtjänst kan använda den för 
resor till och från daglig verksamhet. 

Investeringar
(tkr) Nettoutgift Budgetavvikelse

Inventarier 758 760

Kommentarer, investeringar
Planerade inköp av inventarier hann inte genomfö-
ras då fokus var att minska kostnaderna och sjösätta 
en ny organisation.
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Nyckeltal/antalsuppgifter 
2009 2010 2011 2012

Antal personer med personlig assistans enligt LAss 35 36 39 38
Antal personer med bostad med särskild service för vuxna 81 87 86 90
Antal personer med daglig verksamhet enligt Lss 114 124 112 110
Antal personer med hemtjänst 563 525 520  538*
Antal beslutade timmar med hemtjänst 273 766 272 984 250 105 232 908
Antal personer i särskilt boende 277 276 264 260
Total sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid 5,61 5,61 6,35 7,01
Antal tillsvidareanställda 898 862 852 828
Antal tidsbegränsade anställningar 47 37 52 30
Kostnader för timvikarier (tkr) 19 717 19 862 23 336 22 756
övertidskostnader (tkr) 2 106 2 327 2511 2 171
Utbetalt försstöd, brutto (tkr) 18 246 17 404 17 903 16 852
Antal vårddygn barn och unga i HVB 4 829 5 470 4 718 3 265
Antal vårddygn vuxna i HVB 1 353 775 437 348

* Avser inrapporterade uppgifter oktober 2012

Under 2013 kommer verksamheten att präglas av 
fortsatt analys av behov och kostnader. I detta ligger 
att hantera ett stigande sjuktal och att utveckla det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetet fortsätter att införa gemensamma värden 
och förverkliga nämndens servicegarantier. Ett ex-
empel är utbildningen kontaktman.se, som genom-
förts i hemtjänsten och som kommer att spridas till 
andra delar av verksamheten.

Ett ökat behov av hemtjänst är en naturlig följd 
av att antalet platser i särskilt boende minskar och 
att personer med omfattande behov av stöd och om-
sorg numera får sina behov tillgodosedda med hem-
tjänst. En förutsättning för ett väl fungerande re-
sursfördelningssystem är tillförlitlig statistik och en 
kvalitetssäkrad kostnad per hemtjänsttimme. Under 
2013 kommer därför kostnaderna och effektivite-
ten i hemtjänsten att ytterligare analyseras. Ett ge-
mensamt äldreprojekt, Så mycket bättre, pågår under 
2013. I projektet ingår primärvården i Kramfors och 
Sollefteå samt slutenvård i Sollefteå. Det är ett stat-
ligt projekt som syftar till att äldre med sammansat-
ta vårdbehov ska få en bra vård i hemmet och inte 
läggas in på sjukhus i onödan.

Minst en ny gruppbostad för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning behöver tas i bruk under 
2013. Kommunen hotas av vite på upp till en miljon 
för varje beslut som inte verkställs. För närvarande 
finns ett antal sådana ej verkställda beslut. 

Planering kommer att ske under hela 2012 inför att 
kommunen övertar hemsjukvården i februari 2014.

För att förbättra arbetet med tidiga och förebyg-
gande insatser för barn, unga och deras föräldrar är 
det nödvändigt att samarbeta med skolan, hälso- och 
sjukvården och andra aktörer. Exempel är upptäckar-
system, föräldra- och familjestöd, vidareutveckling av 

Chansen och inte minst samverkan kring placerade 
barn och ungdomars hälsa och skolgång. 

Nämnden i korthet
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämn-
den ska främja goda levnadsförhållanden och till-
handahålla vård, omsorg, stöd och service till famil-
jer och enskilda som behöver det. I ansvaret ingår 
också åtgärder för arbete och sysselsättning samt 
mottagandet av flyktingar.

Från första juni är den operativa verksamheten or-
ganiserad i de två områdena stöd, vård och omsorg 
samt individ- och familjeomsorg. 

Förvaltningen hade den 31 december 828 tills-
 vidareanställda medarbetare. 
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Barn-, kultur- och  
utbildningsnämnden (BKU)

Frågor till ordförande gudrun Sjödin (S) i barn-, 
kultur- och utbildningsnämndenBarn- kultur och  

utbildningsnämnden i korthet
Omsättning 456,9 mkr
Resultat –3,7 mkr

Ansvarsområden
Förskola och pedagogisk omsorg
Grundskola och särskola
Gymnasieskola
Kulturskola
Bibliotek och kultur

Ordförande: Gudrun sjödin (s) 
Förvaltningschef: Peter Levin

Viktiga händelser 2012
•	 Färre elever i alla åldersgrupper
•	 Ny skolhusorganisation med beslut om vilka 

förskolor som ska vara kvar
•	 Betydligt fler gymnasieelever än väntat som 

sökt sig till friskolor och till andra kommuner

ni har haft ett tufft år, eller 
hur?
Ja, det har varit en lång 
process innan beslu-
tet kring skolhusorgani-
sationen slutligen togs. 
Men även om processen 
varit slitsam så blev det en 
öppen process där många 
tyckte till. Det är bra för 
delaktigheten och demo-
kratin. Men att lägga ner 

skolor är alltid tuffa och svåra beslut. 

Ekonomin är inte så bra heller?
Nämndens underskott slutade på nästan fyra mil-
joner i underskott. Vi har haft inköps- och anställ-
ningsstopp under flera månader. All personal har 
dragit sitt strå till stacken och gjort ett jättebra jobb. 

Så hur går ni vidare?
Vi gläds först åt att fler är behöriga till gymnasie-
 skolan än tidigare. Resultaten i årskurs 9 är också 
bättre.

Rent allmänt behöver vår verksamhet anpassa sig 
till att det finns färre barn och ungdomar än tidiga-
re. Ännu är vi inte riktigt framme vid den punkt när 
vi kan säga att allt är på plats och ”rullar på” – men 
snart så.
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Sammanfattning 
I samband med den nya skolhusorganisationen han-
terade nämnden också processen om vilka förskolor 
som ska vara kvar och hur den organisationen ska se 
ut. Antalet barn, ungdomar och vuxna har minskat 
vilket har påverkat hela förvaltningens verksamhet. På 
gymnasieskolan har elevantalet minskat dramatiskt. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige har beslutat om mål i fyra 
fokus områden. För varje område finns ett övergri-
pande mål. De övergripande målen har sedan brutits 
ner i en eller flera framgångsfaktorer och mål. 

Medborgare och intressenter
Kommun-
övergripande 
mål

Mål från KF Nämndens mål/ uppdrag Mål-
uppfyl-
lelse

Mål 2012 Resultat 
2012

Resultat 
2011

nöjda  
medborgare

Medborgarna 
är nöjda med 
grundskolan

TTT Förbättra 52  60

Medborgarna 
är nöjda med 
gymnasiet

TTT Förbättra 56 59

Föräldrarna är nöjda med  
förskolan.

TTT 100 % 95 % 94 %

Eleverna är nöjda med  
fritidshemmen.

100 % Ingen mät-
ning gjordes

73 %

Verksamhetsprocesser
Kommun-
övergripande 
mål

Mål från KF Nämndens mål/ uppdrag Mål-
uppfyl-
lelse

Mål 2012 Resultat 
2012

Resultat 
2011

god  
verksamhet

Grundskolan 
ska hålla en 
god kvalitet

Andelen elever i grundskolans 
åkrskurs 9 som uppnår målen i 
samtliga ämnen ska öka varje år 
tills målet är uppfyllt

QQQ 100 % 75,5 % 70,0 %

Andelen behöriga till gymnasiet QQQ Förbättra 88,8 % 85,3 %

Lärarkostnad/betygspoäng 
 årskurs 9, kr 

TTT Förbättra 358 339

Andelen elever i årskurs 5 som 
nådde kravnivån för ämnesprov i 
engelska, svenska och  
matematik

Ingen mät-
ning görs i 
årskurs 5

58,3 %
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Kommun-
övergripande 
mål

Mål från KF Nämndens mål/ uppdrag Mål-
uppfyl-
lelse

Mål 2012 Resultat 
2012

Resultat 
2011

god  
verksamhet

Gymnasiet 
ska hålla en 
god kvalitet

Andelen som fullföljde gymnasiet TTT Förbättra 76 % 76 %

Elevernas läskunnighet efter 
årskurs 1

100 % 1) 2)

Kulturskolan ska vara tillgänglig 
för alla elever

QQQ Alla elever ska 
någon gång 
under sin skoltid 
ha tillgång till 
kulturskolan

3)  4) 

Biblioteket ska vara tillgängligt 
för alla medborgare

QQQ Antalet besök 
per invånare ska 
som lägst vara 
detsamma som 
riksgenomsnittet

Riket 7,4

Kramfors 8,0

Riket 7,1

Kramfors 7,9

Kulturverksamheten ska vara till-
gänglig för alla medborgare

TTT årlig samman-
ställning över 
genomförda akti-
viteter fördelade 
efter geografisk 
spridning och 
uttrycksform

Målet nästan 
uppfyllt. Alla 
barn och 
ungdomar 
har inte fått 
tillgång till 
kulturupp-
levelser

Målet upp-
fyllt

Alla elever ska trivas och må bra 
i skolan

TTT Alla elever ska 
i elevhälsans 
hälso samtal 
uppge att de 
trivs bra eller 
mycket bra i 
skolan

Förskole- 
klass:
91 %

åk 4: 96 %

åk 7: 94 %

Gy åk 1: 95 %

Förskole- 
klass:
94 %

åk 4: 92 %

åk 7: 92 %

Gy åk 1: 90 %

1) Andel utan anmärkning vid test i juni 2012: fonologisk medvetenhet 99 %, ordavkodning 96 %, flyt i läsningen 85 %, läsförståelse 
90 % och läsintresse 100 %.
Kommentarer till målen på föregående sida:
2) Andel utan anmärkning vid test i juni 2011: fonologisk medvetenhet 98 %, ordavkodning 96 %, flyt i läsningen 90 %, läsförståelse 
97 % och läsintresse 100 %.
3) de elever som slutade grundskolan 2012 och som gick i årskurs 1–6 i kommunen hade alla någon gång varit med i kulturskolans 
verksamhet. Alla elever som gick i årskurs 3 hade varit med i en obligatorisk orkesterklass. 63 % av eleverna i årskurs 4–6 och 27 % 
av eleverna i årskurs 7–9 deltog i ämneskurs (betalkurser).
4) Målet klarades 2011 till 99 %. det fanns eventuellt elever som hade kommit till kommunen under slutet av sin grundskoletid och 
som därför inte tog del av kulturskolan.
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Medarbetare
Kommun-
övergripande 
mål

Mål från KF Nämndens mål/ uppdrag Mål-
uppfyl-
lelse

Mål 2012 Resultat 
2012

Resultat 
2011

attraktiv 
arbetsgivare

Kompetensnivån ska vara hög 
bland medarbetarna inom  
förvaltningen

TTT Andelen med-
arbetare med 
pedagogisk hög-
skoleexamen: 
förskola >75 %, 
grundskola,  
förskoleklass och 
fritidshem 100 %. 
Andelen ska öka 
varje år till dess 
målet är uppfyllt

Förskola 67 %

Fritids-hem 
80 %

Förskleklass 
88,2 %

Grundskola 
92 %

Gymn 71 %

Förskola 63 % 

Fritidshem 
78 %
 
Förskleklass 
83 % 

Grundskola 
95 % 

Gymn --

Känslan av delaktighet,  
hanterbarhet och meningsfull-
het i arbetet ska skapa trivsel

QQQ Total sjukfrånvaro 
i % av arbetstid 
ska minska

4,14 % 4,60 %

Ekonomi
Kommun-
övergripande 
mål

Mål från KF Nämndens mål/ uppdrag Mål-
uppfyl-
lelse

Mål 2012 Resultat 
2012

Resultat 
2011

god  
ekonomisk 
hushållning

Barn-, kultur- och utbildnings-
förvaltningen ska ha en budget 
i balans

TTT 0 –3 691 –8 775

Målet är uppfyllt: grön cirkel QQQ

Målet är inte uppfyllt: röd triangel TTT

Ekonomi
Område (tkr) 2012 2011

Brutto-
kostnad

Brutto-
intäkt

Netto-
kostnad

Budget-
avvikelse

Netto-
kostnad

övergripande verksamhet 6 457 193 6 263 3 410 10 002
Grund- och särskola 222 397 13 1250 209 271 – 5 377 213 814
Förskola och pedagogisk omsorg 79 474 9 322 70 152 482 64 587
Gymnasie- och kulturskola 141 632 45 836 95 795 – 9 336 93 186
Bibliotek och kultur 13 264 355 12 909 792 13 379
AFA-medel – 6 338 – 6 338 6 338
Summa 456 885 68 832 388 052 – 3 691 394 968



51BARN-, KULTUR- OCH UTBILdNINGsNäMNdEN 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden gick med 
ett underskott mot budgeten på 3 691 tkr. De störs-
ta budgetavvikelserna fanns inom grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Underskottet för gymnasieskolan bestod dels av 
kostnader på 1,5 mkr, som härrörde till Nordviks-
skolans övergång till ny huvudman, dels på kost-
naden för interkommunal ersättning. Totalt visar 
den interkommunala ersättningen ett underskott på 
6,3 mkr. En orsak till det var att antalet elever som 
studerade i andra kommuner och friskolor ökade 
2012. Antalet äldre elever som sökte sig till andra 
kommuner var också betydligt fler än man hade 
tagit hänsyn till när budgeten gjordes.

Underskottet för grundskolan beror på att sko-
lorna hade en för hög bemanning i förhållande till 
budgeten. Orsakerna var bland annat att det fanns 
flera elever som var i behov av särskilt stöd. Dess-
 utom var det svårt för de små skolenheterna att hålla 
bemanningen på den nivå som elevpengen i budge-
ten medgav.

Grundsärskolans överskott förklaras av neddrag-
ning av tjänster, medan gymnasiesärskolans över-
skott berodde på att kostnader och intäkter för inter-
kommunal ersättning gav ett betydligt bättre utfall 
än beräknat.

Avvikelsen vid förvaltningskansliet orsakades av den 
förändrade organisationen av förvaltningens ledning 
och administration som genomfördes hösten 2011.

Den jämförelsestörande posten består av en intäkt 
på 6,3 mkr som tillfördes nämnden som ett resultat 
av återbetalning av 2007 och 2009 års premier för 
avtalsgruppsjukförsäkring.

Investeringar
(tkr) Nettoutgift Budgetavvikelse

Gymnasieskola 579 -539 
Grundskola 320 2 149 
Kulturskola 196 -196 
Bibliotek 25 -25 
Konstinköp 39 36 
Summa 1 159 1 425

Antalsuppgifter
2009 2010 2011 2012

Antal barn i förskola 657 640 618 605
Barn från annan kommun 6 8 6 6
Barn hos annan huvudman 19 24 21
Antal barn i pedagogisk omsorg 82 53 34 26
Barn från annan kommun 2 1
Barn hos annan huvudman 1 21
Antal elever i fritidshem 478 554 524 532
Barn från annan kommun 1
Barn hos annan huvudman 25 18 34
Antal elever i förskoleklass 159 181 159 144
Elever från annan kommun 1
Elever hos annan huvudman 4 6 7
Antal elever i grundskola (1–9) 1 661 1 601 1 582 1 582
Elever från annan kommun 8 11 5 7
Elever hos annan huvudman 45 40 39
Antal elever i gymnasieskola 696 1) 685 1) 875 2) 681 3)

Elever från annan kommun 149 1) 166 1) 322 2) 103 3)

Elever hos annan huvudman 300 1) 2301) 183 4) 192 3) 
Avvikelse från standardkostnad förskola 27,2 % 26,8 % 34,1 % 24,3 %
Avvikelse från standardkostnad grundskola 8,6 % 11,3 % 12,0 % 15,9 %
Avvikelse från standardkostnad gymnasieskola – 0,5 % – 5,8 % 1,4 % 16,3 %

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 var skrivna i Kramfors kommun.
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Nyckeltal
15 okt 2009 15 okt 2010 15 okt 2011

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan 63 % 63 % 67 %
Antal inskrivna barn per förskoleavdelning 17 16 18
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen 78 % 80 % 80 %
Antal inskrivna barn per årsarbetare i fritidshemmen 14,1 14,8 13,5
Antal inskrivna barn per fritidshemsavdelning 29,3 33,5 33,6
Antal årsarbetare per 100 elever i förskoleklass 5,3 5,6 6,0
Antal lärare per 100 elever i grundskola 8,6 8,7 8,9 
Antal lärare per 100 elever i grundsärskola 27,8 23,6 29 
Antal lärare per 100 elever i gymnasieskola 9,0 8,8 11,2
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass 83 % 82 % 88,2 %
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola 95 % 96 % 92 %
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskola 71 % 68 % 71 %
Andel integrerade särskoleelever i grundskolan 14 % 3 % 13 %
Andel elever i årskurs 9 som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen 30 % 30 % 24,5 %
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan 84 % 85 % 89 %
Andel elever från årskurs 9 som började i gymnasieskolan 98 % 97 % 96 %
Andel elever från årskurs 9 som började gymnasieskolan, exkl introduktionsprogram 90 % 90 % 94 %
Antal timmar undervisning per elev och vecka i särvux 7,1 7,0 9,7

Framtid
Utmaningarna för förvaltningen är många. Den re-
surs som styrts till grundskolan för att hjälpa till 
med speciella problem (RUG = resurs utöver grund-
bemanning) måste få ett annat styrsystem. För 
många anställda gäller det att arbeta på ett resurs-
snålare sätt utan att ge avkall på kvaliteten. Vid 
prognostillfällena måste enhetscheferna komma 
fram till ett resultat med en betydligt högre tro-
värdighet än vad som var fallet under 2012. Lika-
så måste kreativiteten för att arbeta resurssnålare ut-
vecklas. Förvaltningen måste bli bättre på att kom-
municera de delar som är riktigt bra i Kramfors, 
både internt och externt.

Nämnden i korthet 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  ansvarar för 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritids-
hem, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärsko-
la, kulturskola, kultur och bibliotek. Från och med 
2011 tillhör även gymnasieskolan nämndens an-
svarsområde.
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Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden i korthet
Omsättning 12,6  mkr
Resultat +0,0 mkr

Ansvarsområden
Miljö- och hälso skydd
Naturvård
Livsmedelstillsyn
Plan- och byggverksamhet exklusive  
översiktlig planering
Kulturmiljövård
Trafiknämnd
Energiråd givning

Ordförande: Malin svanholm (s) 
Förvaltningschef: siv sundström

Viktiga händelser 2012
•	 Stor personalomsättning
•	 Färre bygglovsärenden
•	 Färre nyregistreringar av livsmedelsföretag
•	 Större ärenden beträffande bland annat 

vindkraft, fiskodlingar, bergtäkt vid 
 Skuleskogen samt förorenade områden

Frågor till ordförande malin Svanholm (S)  
i miljö- och byggnämnden

Vilka är era viktigaste 
frågor just nu?
Vi jobbar ju med väldigt 
många saker, men just nu 
är det nog diskussionerna 
kring vindkraftsatsning-
ar och fiskodlingar som 
har varit lite extra i fokus. 
Vårt uppdrag är att innan 
nämnden tar beslut väga 
ihop alla olika intressen. 
Det är en grannlaga upp-

gift, men vi ser ju att även om någon överklagar så 
bedöms frågan oftast på samma sätt i den så kallade 
överprövande instansen.

man hör ofta att det är så svårt med strandskyddet i 
kommunen?
Den som inte får bygglov är väl sällan nöjd med det 
beslutet. Oavsett om det beror på att de vill bygga 
för nära stranden eller av något annat skäl. När vi 
tittat närmare på hur många bygglov som beviljats 
jämfört med avslag så kanske inte strandskyddet blir 
en sådan stor fråga.
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Sammanfattning 
2012 var ett år med stor personalomsättning på 
miljö- och byggförvaltningen. Chefen gick i pen-
sion efter 41 års arbete på kontoret. Dessutom har 
det anställts åtta personer varav två på vikariat. 2011 
anställdes fem personer varav fyra har slutat. På för-
valtningen finns 18 tjänster och även om kompetent 
personal har rekryterats tar det tid att lotsa in nya 
medarbetare. Dessutom har det varit både vakanser 
och sjukskrivningar, så arbetstiden på förvaltningen 
har både varit lägre än planerat och fått användas till 
annat än kärnverksamheten handläggning och till-
syn. Förvaltningen fick i juni en ny tjänst som ska 
jobba med alkohol, tobak och läkemedelstillsyn. 

Antalet ärenden har ökat i två år men har nu 
minskat igen. Speciellt märks det på bygglovsansök-
ningar och nyregistreringar av livsmedelsföretag.

Så började äntligen tågen gå och vi har kunnat ar-
kivera mängder med handlingar som tillhör järn-
vägsbyggandet (detaljplaner, bygglov, miljöärenden). 
In i det sista var det diskussioner om brandkrav, 

men nu finns tillräckligt mycket släckvatten och 
nämnden kunde några veckor före tågstart acceptera 
att Åskottstunneln fick användas (PBL-prövning). 

Större ärenden under 2012 har varit:
•	 Miljö – vindkraft, fiskodlingar, bergtäkt vid 

 Skuleskogen, förorenad mark (huvudstudie på 
Köja-Nyviks sågverk samt fiberbankarna vid 
Svanö och Hallstanäs)

•	 Bygg – Konsum, Skarpåkersskolan, gallerian

Måluppfyllelse 
De mål som nämnden satte upp i verksamhetspla-
nen har uppfyllts i allt utom när det gäller kompe-
tensutveckling. 

För fokusområdet medborgare och intressenter är 
det övergripande målet nöjda medborgare. Här är 
målet för kommuninvånare och företag detsamma 
och redovisas därmed tillsammans.

Kommun-
 övergripande 
mål

Mål från KF Nämndens mål/uppdrag Målupp-
fyllelse

Mål 2012 Resultat 
2012

Resultat 
2011

Livsmiljön är 
god

symbol siffra siffra siffra

Kommun-
invånarna är 
nöjda med den 
kommunala  
servicens 
kvalitet och 
omfattning

överklagade beslut bedöms 
likartat i överprövande instans

QQQ 75 % 87 % 64 %

Företags-
 klimatet är gott

sökanden ska inom 3 veckor få 
beslut eller besked om fortsatt 
handläggning

QQQ 80 % 95% 95 %

Kommun-
 invånarna är 
nöjda med 
möjligheten  
att påverka
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För fokusområdet verksamhetsprocesser är det övergripande målet god verksamhet.

God och 
 hållbar 
utveckling

Kontrollerna på livsmedels-
 företag bör oftast vara oanmälda

QQQ Minst 
55 % är oanmälda

78 % 74 %

För fokusområdet medarbetare är det övergripande målet attraktiv arbetsgivare.

Gott 
 ledarskap

God 
 arbetsmiljö

Kompetenta 
medarbetare

de fast anställda får minst 5 
dagars kompetenshöjning

TTT 80 % 60 % Uppgift 
saknas

För fokusområdet ekonomi är det övergripande målet  god ekonomisk hushållning.

Resultat +/–5 % QQQ +/–3 % 0 % 0 %

skuldsättning

Effektiv  
verksamhet

Målet är uppfyllt: grön cirkel QQQ

Målet är inte uppfyllt: röd triangel TTT

Övriga mål/framgångsfaktorer: Effektivt resursut-
nyttjande. Sökande och verksamhetsansvariga ska stå 
för större del av kostnaden för prövning och tillsyn.
Miljö- och byggnämndens arbete finansieras genom 
kommunala medel för övergripande arbete samt för 
vissa delar av myndighetsutövningen som inte kan 
eller får täckas av avgifter. Dessutom måste råd och 
stöd till verksamheter, enskilda, framtida verksamhets-
utövare med mera finansieras av kommunala anslag. 
För handläggning av ansökningar, tillsyn och kon troll 
tas avgifter ut av sökande eller verksamhets utövare.

För att bättre kunna följa de ekonomiska förutsätt-
ningarna har följande utvecklingsaktivitet påbörjats: 
•	 Att arbeta fram ett mått som mäter finansierings-

graden på ett sätt som kan kopplas till kostnaden 
för prövning och tillsyn. 

Detta har inletts genom att anpassa både kontering-
ar och tidsredovisning. Utvärdering kommer att 
göras under våren, men redan nu kan man se att den 
höga personalomsättningen under 2012 gör att siff-
rorna inte stämmer med ett ”normalår”.
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Ekonomi
Område 2012 2011

Brutto-
kostnad

Brutto-
intäkt

Netto-
kostnad

Budget-
avvikelse

Netto-
kostnad

Miljö- och byggförvaltning 12 631 4 739 7 892 +48 7 760

Nyckeltal
Diarieförda inkomna ärenden på förvaltningen  
(de största ärendegrupperna)

År Totalt

2012 1 009
2011 1 230
2010 1 233
2009 1 041
2008 1 090

Ärendetyp (antal) 2010 2011 2012

Bygg – totalt 
varav
– nybyggnad bostadshus
– nybyggnad fritidshus
– rivning

410

8
28
28

478

4
22
36

327

1
16
32

strandskydd – totalt
varav båthus/sjöbodar

43
3

48
7

49
7

Avlopp 96 70 69
Värmepumpar 134 110 81
Avfall 21 41 30
Miljö – totalt
varav miljörapporter

189
89

183
94

170
91

Livsmedel 74 67 28
Hälsoskydd 20 14 13

Arbetsvolymer tillsyn, miljö och hälsa
Tillsynsobjekt Antal, cirka

Miljö 750
Livsmedel 300
Hälsa 250
Totalt 1 300

Arbetsvolymer tillsyn, bygg
Tillsynsobjekt Antal, cirka

Energideklarationer 400
Obligatorisk ventilationskontroll 350
Lätt avhjälpta hinder 100
Hissar  30
Totalt 880

Framtid
Redan idag visar förvaltningens behovsutredning att 
det fattas cirka sex handläggare för att göra alla upp-
gifter som reglementet säger. De flesta uppgifterna är 
reglerade i lag. De kommande årens besparingskrav 
kommer inte att klaras utan förändringar av tjänster. 
Detta gör att ännu mer arbetsuppgifter måste prio-
riteras bort. Om antalet ärenden minskar så kom-
mer naturligtvis även arbetsbelastningen att minska, 
men då ökar också besparingskravet eftersom intäk-
terna minskas. Krav på snabb handläggning, snab-
ba svar på enkla frågor med mera ökar  ytterligare 
trycket på förvaltningens handläggare.

Det pågår ständigt diskussioner om vilka myn-
dighetsuppgifter som ska ligga på kommunen och 
vilka som staten ska utföra. Åsikterna svänger mel-
lan våra olika lagstiftningsområden men slutar ofta 
med mer arbetsbelastning på kommunen. Inom 
samtliga områden har länsstyrelsen nu en tillsynsroll 
och ska se till att kommunens verksamhet är till-
räckligt omfattande. 

Nämnden i korthet 
Enligt reglementet ska miljö- och bygg nämnden 
fullgöra kommunens myndighetsuppgifter när det 
gäller miljö- och hälso skydd, naturvård, livsmedel 
och plan- och byggverksamheten (ej översiktlig pla-
nering) samt kulturmiljövård. Dessutom ingår tra-
fiknämndens ansvarsområde och energiråd givning 
till allmänhet och näringsliv.

Kommunfullmäktige har utöver det gett i upp-
drag till nämnden att under vissa angivna förut-
 sättningar ändra eller upphäva detaljplaner. Upp-
 draget omfattar också att föra kommu nens talan 
i mål och ärenden enligt miljöbalken samt att vid 
behov överklaga beslut som fattats av andra myndig-
heter enligt miljöbalken.

Nämnden och förvaltningen har inom sitt kompe-
tensområde en betydelsefull roll som expert för hela 
kommunförvaltningen och kommuninnevånarna.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i korthet
Omsättning 380,9 mkr
Resultat –2,4  mkr

Ansvarsområden
Kommungemensam ledning och utveckling
Gemensamma ekonomi- och personalfrågor
Kostverksamhet
Va, gator och renhållning
Fritid och idrott
Vuxenutbildning
samhällsplanering
Näringslivsfrågor
Turism

Ordförande: Micael Melander (s) 
Kommunchef och förvaltningschef: Peter Carlstedt

Viktiga händelser 2012
•	 de allra flesta av cirka 40 uppdrag genomförda
•	 Nya styrande dokument antagna beträffande 

kommunen som arbetsgivare – personalpolitik
•	 Chefsutvecklingsprogram togs fram
•	 Ny it-plattform
•	 Pågående arbete med kommungemensamt 

datanät

Frågor till kommunstyrelsens ordförande micael 
melander (S)

det här är din andra års-
redovisning som kommun-
s tyrelsens ordförande. Vad 
har du för reflektioner kring 
resultaten?
Om jag tar kommunen som 
helhet så klarar vi ekono-
min med knapp marginal, 
och det är så klart bra. För 
kommunstyrelsens egen del 
så klarar vi inte budget. Till 
största delen beror det på 

den extrema vintern med mycket snö och svårigheterna 
att få koll på kostnaderna för kollektivtrafiken.

Så du är inte nöjd?
Jo, på det stora hela är jag nöjd. Kommunen når 
bättre resultat inom de andra fokusområdena. Det 
gäller också för kommunstyrelsen. Vi har till exem-
pel ökat andelen ekologiska livsmedel, tillväxtavdel-
ningen har träffat många av kommunens företaga-
re och många från vuxenutbildningen går till arbete. 
Sedan har vi bidragit till centrumförnyelse i  Nyland, 
Ullånger och Nordingrå. Det finns mycket att vara 
nöjd över. 

Vad tycker du då behöver förbättras?
På kommunövergripande nivå vill jag nämna invånar-
nas känsla av att kommunen inte är en bra plats att bo 
och leva på. Jag tror det är viktigt att vara stolt över 
den kommun man bor i. 

Sedan vill jag naturligtvis att vi ska ha bra kom-
munikationer till och från kommunen. 2013 har vi 
tvingats ta bort busslinjer för att få ekonomin att gå 
ihop och det är inte bra. En extremt snörik vinter 
kan vi inte påverka, även om vi får ökade kostnader 
för snöröjningen.
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Sammanfattning 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan fanns cirka 40 
uppdrag. Syftet med uppdragen var att de ska bidra 
till att kommunen uppnår målen. De flesta uppdrag 
genomfördes. 

Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen antog sin verksamhetsplan i no-
vember 2011. 

Inom fokusområdet medborgare och intressenter dela-
des 24 uppdrag ut. Knappt 90 procent genomfördes.

För fokusområdet verksamhetsprocesser fanns sju 
uppdrag. Alla utom ett genomfördes.

Fokusområdet medarbetare var särskilt priorite-
rat. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kom-
munkompass pekade på ett flertal brister för områ-
det kommunen som arbetsgivare – personalpolitik. Ett 
antal uppdaterade eller nya styrande dokument an-
togs. Ett chefsutvecklingsprogram togs fram med en 
gemensam utbildning och träffar för alla chefer. Alla 
uppdrag genomfördes.

Trots att uppdragen inom fokusområdet ekonomi 
genomfördes, gjorde kommunstyrelsen ett negativt 
resultat (–2,4 mkr).

Ekonomi 
 Verksamhetsområden (tkr) 2012 2011 

Brutto Intäkter Netto Avvikelse Netto

Intern service 30 233 10 406 19 827 – 721 17 525
Kommunledningsavdelningen 41 724 3 046 38 678 180 36 622

varav räddningstjänsten 22 444 0 22 444 0 21 854
Kostavdelningen 46 725 44 239 2 486 – 1 244 45
Tekniska avdelningen 200 824 146 993 53 831 – 1 050 50 476

varav gator och vägar 24 788 565 24 223 – 1 818 21 801
varav fritid 31 702 7 456 24 246 – 1 285 23 578
varav va och renhållning 85 029 86 990 – 1 961 – 646 – 1 656

Tillväxtavdelningen 63 553 18 662 44 892 – 1 722 40 435
varav kommunikation, Kom in 7 250 336 6 914 – 542 5 736
varav näringsfrämjande åtgärder 6 105 910 5 195 747 6 124
varav vuxenutbildning 31 493 15 850 15 644 – 1 076 16 371

återbetalning Fora – 2 140 – 2 140 2 140
Summa 380 919 223 346 157 574 – 2 417 145 015
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Budgetavvikelsen för intern service berodde i hu-
vudsak på ökade konsultkostnader för att införa ett 
kommungemensamt nät, samt på den nya it-plattfor-
men. 

Budgetavvikelsen för kostavdelningen berodde i 
huvudsak på för få sålda portioner, samt att hyran 
för Solsidans servicehus ligger kvar hos kosten till 
och med augusti 2013. En överraskande retroak-
tiv hyresökning från Krambo från 2011, för renove-
ring av Viktoriaköket, bidrog också samt en så kallad 
bugg i det it-baserade kostprogrammet Aivo 2000 
som inte förde över intäkterna för beställda hem-
tjänstportioner under december 2012 (låg alltså kvar 
hos BAS). 

Tillväxtavdelningens avvikelse beror på ökade 
kostnader för kollektivtrafiken. Vuxenutbildning-
en har installerat ett nytt larm- och passersystem, där 
kostnaden inte var budgeterad. Avtalet mellan Mitt-
universitetet och kommunen har inte följts, vilket har 
lett till att vuxenutbildningen inte fått pengar från 
Mittuniversitetet. På Kom in har bemanningen ökat 
på grund av högre krav på säkerhet och att man har 
haft längre öppethållandetider jämfört med tidigare. 

Tekniska avdelningens avvikelse orsakades bland 
annat av att snöröjningen blev mer omfattande än 
budgeterat och att följande inte hade budgeterats: Dr 
Barks villa, medfinansiering av en pistmaskin i Sku-
lebacken och projektet Höga kusten skärgård i Kram-
fors. Dessutom blev intäkterna från tippavgifter-
na vid Högbergets avfallsstation avsevärt lägre. Riv-
ningen av fastigheter försköts och kvarvarande arbe-
ten finansieras ur 2013 års driftsbudget. 

Investeringar 
(tkr) Nettoutgift Budgetavvikelse

Typ av investering
Inventarier 2 840
Planering och  
administration 50 +758
service 0 +48
Gemensamma lokaler 1 001 +1 520
Fritid 2 917 +2 257
Gator och vägar 6 569 +572
Höga Kusten Airport 345 –315
Parker 184 +965
Vattenverk 3796 +7 817
Omläggning av  
va-ledningar 4 048 +774
Avloppsreningsverk 1 306 +491
Högbergets avfallsstation 958 +3 741

Överskottet i tekniska avdelningens investeringsbudget 
berodde på projekt som pågår under flera år. Tilläggs-
budget har begärts för att kunna slutföra projekten.
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Antalsuppgifter 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antal snöröjningar 16 12 15 14 15 11 18
Antal sandningar 10 13 12 9 2 8 9
Kostnad för vägbelysning/ljuspunkt, kr 589 626 676 645 1126 634 620
skogar, ha 3 425 3 410 3 410 3 077 3300 3410 3251
Avverkning av skog, mfub 4 363 2 870 1 891 5 615 2705 3316 4671
Kostnadstäckningsgrad för vatten och avlopp, % 98 102 101 96 96 101 101
Produktionskostnad för sålt vatten, kr/m3 8,89 9,6 10,98 9,8 11,15 10,51 10,76
Kostnadstäckningsgrad för hushållens avfall, % 96 106 101 103 102 101 101
Hushållsavfall, kg/inv 241 244 240 237 234 234 230
Andel invånare 16–74 år med  
eftergymnasial utbildning, %     18,5        
Andel invånare på 20 år med  
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola, %   64 61 63 59 67  
Andel svenskfödda invånare 20-40 år med 
låg utbildningsnivå, %         10,3 11,1  
Antal nyregistrerade företag per 1 000 
invånare, st     3,5 3,7 3,8 7 4
Antal tillagade matportioner, st     1 000 000 997 175 965 645
Kostnad per matportion, kr

   

BAs BAs BAs BAs BAs
51,8 50,5 52,87 50,5 50,87
BKU BKU BKU BKU BKU

40,96 41,5 41,1 41,1 41,4
GV åGY åGY GY GY

22,26 25 24,5 24,75 25,2
Andelen ekologiska livsmedel, %       6,3 7,3 12 17
Andel invånare 18–80 år med bra  
självskattat hälsotillstånd, %     68,7        
Antal inkomna synpunkter/klagomål via 
hemsidan, st     110 66 113 146 132
Antal aktiva ärenden vid  
överförmyndarnämnden, st   223 275 295 300 308 332
varav godmanskap 143 152 175 178 196 181
varav förvaltarskap 39 48 42 46 44 43
varav förmynderskap 28 48 56 56 53 54
varav ensamkommande flyktingbarn 13 27 22 20 15 14

Framtid 
Målet för kommunen är att invånarna ska tycka att 
Kramfors är en bra plats att bo och verka i. Många in-
vånare var emellertid missnöjda med regionen. Inte 
heller tyckte de att kommunens service var god eller 
att de hade tillräckligt inflytande. Detta ska förbätt-
ras. En av planerna är att ta fram en långsiktig färd-
riktning i en vision. Dessutom fortsätter arbetet med 
att ta fram en gemensam bild av kommunen, liksom 
ansträngningarna att öka det kommersiella utbudet. 

På grund av väntade neddragningar i kollektivtra-
fiken behöver skolskjutsar, färdtjänst och annan tra-
fik samordnas bättre. 

Ett annat viktigt område är samtalen med invå-
narna. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäk-
tige är ett forum, men det behövs flera. 

Nämnden i korthet 
Kommunstyrelsen (KS) leder kommunens verksam-
heter. KS hade följande avdelningar: intern service, 
kostavdelningen, tekniska avdelningen, tillväxtav-
delningen (skapar tillväxt i kommunen).

Räddningstjänsten bedrivs i kommunalförbund.
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Bolagen

Krambo Bostads AB
Ordförande: Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

VD: Åke Sundqvist

Resultat: 3,3 mkr
Balansomslutning: 880,6 mkr

Uppdrag
Krambo Bostads AB ska vara Kramfors kommuns 
 bostadspolitiska verktyg för att trygga bostads-
 försörjningen i kommunen, påverka boende-
 integrationen samt öka valfriheten och  inflytandet 
i boendet. Bolaget ska ha ett aktivt samhälls-
 engagemang och tillsammans med kommunen och 
andra intressenter medverka till en positiv utveck-
ling och göra kommunen attraktivare som  bostads- 
och verksamhetsort i regionen. Bolaget ska på lång-
siktiga och affärsmässiga principer skapa förut-
sättningar 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 välskötta 

bostads områden 
•	 bostäder anpassade för särskilda behov (till exem-

pel vårdbostäder och studentbostäder) 
•	 ändamålsenliga lokaler för kommunens behov 
•	 attraktiva och prisvärda affärs- och kontors-

 lokaler.

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

Kramfors Kommunhus AB
Ordförande: Jan Johansson (S) januari–maj 2012 samt  

Micael Melander (S) maj–december 2012 

VD: Peter Carlstedt

Resultat: 7,2 mkr
Balansomslutning: 107,0 mkr

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

Bolag som ingår i koncernen
•	 Krambo Bostads AB med dotterbolaget   

Kramaff AB
•	 AB Kramfors Energiverk med dotterbolaget 

Kramfors Energitjänster AB
•	 Kramfors Industri AB 
•	 Kramfors Mediateknik AB

Ekonomisk översikt
Koncernen

(tkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Netto-
 omsättning 270 523 273 782 261 106 260 239 239 327 
Resultat efter 
finans post 4 036 9 842 8 170 29 847 1 892 
Balans-
 omslutning 983 204 978 104 978 510 965 619 834 030
soliditet, % 14,4 14,1 13,6 12,9 11,4 
Avkastning på 
eget kapital, % 2,9 7,1 6,3  27,2 3,9
Avkastning på 
totalt kapital, % 3,1 3,7 3,9 3,5 3,5 
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Vision
Krambo ska vara det naturliga valet för en kund 
som önskar en bostad eller en lokal inom 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 långsiktig god ekonomi.

Mål
Krambo har fem strategiska målområden med 
precis erade mål. Grunden för Krambos målstyr-
ningsarbete är de ägardirektiv som fastställts av 
Kramfors kommunfullmäktige.

Ekonomi
Fokusområde Mål Kommentar Resultat

Resultat Motsvara kommunens internränta på insatt 
kapital.

 Målet uppfyllt. QQQ

Soliditet 10 %. Målet var inte möjligt att uppfylla till följd 
av hög investeringstakt.

TTT

Belåningsgrad Högst 85 %. Målet var inte möjligt att uppfylla till följd 
av hög investeringstakt.

TTT

Lönsamhet direktavkastning fastigheter i genomsnitt 
på 7,5 %.

Målet uppfylldes inte på grund av hög 
vakansgrad (cirka 5 %).

TTT

Miljö
Fokusområde Mål Kommentar Resultat

Energi Målen håller på att omarbetas i en energi-
 strategisk plan.

Fordon samtliga fordon som används ska vara 
miljöklassade.

Målet uppfylldes till cirka 90 %. QJQ

maskiner samtliga maskiner som används ska vara 
miljöklassade.

Målet uppfylldes till cirka 90 %. QJQ

Boende
Fokusområde Mål Kommentar Resultat

underhåll Underhållsavsättning inklusive reparationer 
130 kr/m2.

Målet bedöms uppfyllas inom perioden. 
Idag 128 kr/m2.

QJQ

Bostadsförnyelse Tillskapande av minst 30 komfortlägenheter 
per år.

Målet uppfyllt. QQQ
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Marknad, försäljning
Fokusområde Mål Kommentar

Servicegrad Nöjd-kundindex >85 %. Målet uppfylldes nästan vid senaste 
mätningen (NKI 80 %).

QJQ

uthyrningsgrad >96 %. Målet uppfylldes inte på grund av vikande 
befolknings utveckling. styrelsen  planerar 
att anta en ny strategi för att anpassa 
 bestå ndet till nuvarande och bedömd 
framtida efterfrågan. För 2012 bedöms 
målet kunna uppnås.

TTT

Omflyttningsgrad <25 %. Målet ej uppnått. TTT

HR
Fokusområde Mål Kommentar Resultat

nöjd personal Nöjd-personalindex >75 %. Mätning ej gjord. Planeras utföras mars 
2012.

Kompetens-
 utveckling

Avsättning: minst 500 000 kr/år. Målet uppfyllt. QQQ

Friskvård Frisknärvaro >96 %. Målet uppfyllt. QJQ

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

Viktiga händelser
•	 Resultatet för 2012 kommer att överstiga ägar-

 direktivet.
•	 Den totala investeringsvolymen för 2012 beräk-

nas uppgå till drygt 20 miljoner kronor varav
 - Energi 3,0 mkr.
 - Komfortbostäder 1,7 mkr.
 - Projektering Skarpåkersskolan 9,0 mkr.
 - Standardförbättringar lokaler och hissar 1,8 mkr.
 - Ombyggnationer verksamhetslokaler 4,0 mkr.

•	 Erbjudande till Migrationsverket om 100 lägen-
heter för asylboende samt kontorslokaler.

•	 Upphandling av en ny Eskola på Skarpåkern 
 slutfördes i mitten av januari 2013.

•	 Upphandling slutförd och alla beslut fattade för 
tillskapande av en Galleria i centrum.

•	 Försäljning av samtliga småhus i Lugnvik samt de 
så kallade Rävlyorna på Svanö.

•	 Två medarbetare har beviljats avtalspension. Ny 
chef för skötseln har rekryterats.

•	 Arbete med ett nytt hyresfördelningssystem har 
påbörjats.

Nyckeltal
Volym

Antal Yta m2

Bostäder 1 930 122 571
Lokaler 210 99 477
Leasade lokaler 49 57 721
Garage 202
P-platser 1 518 282 808
Anställda 94

Framtid
Då det gäller den närmaste framtiden kommer 
Krambo att starkt fokusera mot:
•	 att genomföra och slutföra projekten Gallerian 

och Skarpåkersskolan
•	 att vidareutveckla och effektivisera drift och 

 skötsel mot ökad kundnöjdhet
•	 att tillsammans med Hyresgästföreningen åstad-

komma ett nytt hyresfördelningssytem som bättre 
återspeglar kundernas värderingar av sitt boende.
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I den mer långsiktiga strategin kommer Krambo att 
jobba vidare med att investera i förnyelseobjekt som 
stärker utvecklingen av Kramfors som en attraktiv 
kommun att bo och verka i. Det kan gälla 
•	 tillskapande av komfortbostäder, moderna och 

tillgängliga 
•	 nybyggnation av verksamhetslokaler för under-

 visning
•	 nybyggnad/ombyggnad för särskilt boende.

Vi 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: 20,8 mkr

Uppdrag
Bolaget bygger och förvaltar data- och telekommu-
nikationsnät och upplåter dem på marknadsmässiga 
villkor samt tryggar kommunens långsiktiga behov 
av infrastruktur inom koppar- fiber- och telekom-
munikation. Mediateknik har tre anställda.

Mål 
Uppfylla ägardirektiven. Avkastning fem procent. 

Viktiga händelser
Avtal träffades med Kramnet Networks AB om en 
kommunikationsoperatör (KO) för Kramfors stads-
nät. Enligt avtalet ska Kramnet Networks driva 
stadsnätet som ett öppet nät, det vill säga att flera 
tjänsteleverantörer kan sälja sina tjänster i nätet. Bo-
laget är sedan den 1 juli 2012 ett helägt dotterfö-
retag till Kramfors Industri AB. Kramfors Media-
teknik var tidigare helägt dotterbolag till Kramfors 
 Kommunhus AB.

Nyckeltal/antalsuppgifter
Soliditet 60 procent. 

Framtid
Företaget förhandlar – enligt uppdrag från 
 Kommunhus AB – om ett köpa in sig i Servanet 
som är ett kommunägt öppet stadsnät i Sundsvall, 
Härnösand, Timrå och Ånge.

Kramfors Industri AB (KIAB)
Ordförande: Jan Johansson (S) januari–maj 2012 samt  

Micael Melander (S) juni–december 2012 

VD: Tomas Jansson

Resultat: 0,1 mkr
Balansomslutning: 25,6 mkr

Uppdrag
Bolagets huvuduppgift är att främja näringslivet i 
Kramfors genom att hyra ut företagslokaler samt att 
stöda att nya företag startas. 

Mål
Uthyrningsgrad minst 95 procent.

Resultat
Uthyrningsgraden var 87 procent under 2012.

Viktiga händelser
KIAB hade tre heltidsanställda och en deltids-
 anställd, vilka företrädesvis arbetade med fastighets-
förvaltning och internkonsultering.

Nyckeltal
Soliditet 66 procent. Bolaget hyrde ut till samman-
lagt 44 företag med 326 anställda.

Framtid
KIAB kommer att genomföra rationaliseringar till-
sammans med dotterbolaget Mediateknik
gällande administration, drift, ledning med mera.
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AB Kramfors Energiverk
Ordförande: Per-Olof Näsström (S)

VD: Henrik Hjeltström

Resultat: 5,0 mkr
Balansomslutning: 51,8 mkr

Uppdrag
Bolaget är verksamt inom området distribution av 
elenergi och hade två anställda.

Ett dotterbolag till Kramfors Energiverk är 
Kramfors Energitjänster AB med tio anställda. Det 
bolaget sköter elnätet åt Kramfors Energiverk samt 
vägbelysning åt kommunen och Trafikverket. 

Viktiga händelser
Under december månad 2011 drabbades stora 
delar av Sverige av flera omfattande väderstörning-
ar. Detta fortsatte även under inledningen av 2012, 
och bland annat. slogs delar av delar av elnätet ut av 
en svår storm den 5 januari. Avbrottet kom att vara 
i över 12 timmar, vilket medförde att bolaget en-
ligt gällande lagstiftning har betalat ut avbrottser-
sättning till drabbade kunder. Dessutom har avse-
värda kostnader lagts ner till att återställa elnätet till 
god tagbart skick. Utöver detta har också ombyggna-
tioner gjorts för att vädersäkra de delar av nätet som 
varit mest utsatta.

Energiinspektionen har omprövat sitt beslutat om 
intäktsramar för åren 2012–2015. Det nya beslu-
tet innebär att bolaget får sin intäktsram höjd i jäm-
 förelse med tidigare, och har därför beslutat att åter-
ta sin del i den grupptalan mot tidigare beslut som 
bolaget tagit del i.

AB Kramfors Energiverk ägs till 91 procent av 
 Kramfors kommunhus AB (av Kramfors kommun 
helägt bolag med syfte att samordna verksamheten 
inom kommunens bolag). Minoritetsägare är E.ON 
Elnät Sverige AB med 9 procent av aktierna. E.ON 
Elnät Sverige AB har också förvärvat en option på 
att köpa majoritetsandelen år 2012 eller år 2013. 
E.ON Elnät Sverige AB har meddelat att man kom-
mer att utnyttja sin option, och förvärvar bolaget 
från och med den 1 april 2013. 

Kramfors/Sollefteå Flygplats AB (50 %)
Ordförande: Jan Johansson (S) januari–maj 2012 samt  

Gudrun Sjödin (S) juni–december 2012.

VD: Tomas Jansson

Resultat: 0,0 mkr
Balansomslutning: 12,1 mkr

Uppdrag
Kramfors/Sollefteå Flygplats AB bedriver flyg-
platstjänster, innefattande trafikledning, flygplats-
räddningstjänst, fälthållning, lastning, tankning, 
 stationstjänst samt drift av flygplatsens byggnader 
och anläggningar. 

Verksamheten drivs i huvudsak med egen pers-
 onal. Inhyrd personal utför en del säkerhetskontrol-
ler och ersätter viss fälthållningspersonal vid sjuk-
dom och semester.

Bolaget ska främja flygtrafik till och från Kram-
fors/Sollefteå flygplats för att tillgodose invånarnas 
och näringslivets behov av flygresor. 

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av 
gällande kommunala principer och med beaktan-
de av affärsmässiga förutsättningar. Flygplatsen 
 arrenderas av kommunen. Bolaget hade 16 anställ-
da 2012.

Viktiga händelser 
•	 Flygplatsen bytte namn till Höga Kusten Airport 

och bolaget kommer 2013 att ändra sitt namn till 
Höga Kusten Airport.

•	 Flygplatsen trafikerades av flygbolaget Nextjet på 
sträckan Gällivare–Kramfors/Sollefteå–Arlanda.

•	 Under 2012 flög 18 391 passagerare till och från 
flygplatsen. Under 2011 var antalet 21 701 inklu-
sive en extra tur under juli i samarbete med Ar-
landa.

•	 Tågstationen i Väster Aspby vid flygplatsen togs 
i drift, den närmsta stationen för Sollefteå. Bola-
get arbetar för att fler tåg ska stanna vid stationen 
och för att förbättra tågtiderna.

•	 Trafikverkets upphandling för flygtrafik 
 Gällivare–Kramfors–Arlanda 2011–2015 blev klar 
efter  överklagande.

Framtiden
Tillsammans med kommunerna Kramfors och 
 Sollefteå, landstinget, länsstyrelsen och Trafik verket 
kommer bolaget att ansöka om att utvecklingen av 
flygplatsen och området kring tågstationen Väster 
Aspby utreds.
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Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 
(33 %)
Direktionsordförande: Rune Danielsson (S) 

Räddningschef: Mats Granat

Resultat: 2,5 mkr
Balansomslutning: 37,6 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 sam-
 ordna förebyggande verksamhet och ansvara för 
•	 åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt 

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

ligt 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 
74 kommuner i sex län i Norrland och Dalarna upp-
handlade gemensamt SOS-tjänster enligt lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Syftet med en gemen-
sam upphandling var att effektivisera verksamheten, 
förbättra kvaliteten, skapa en gemensam kostnads-
bild och att bättre möta framtida behov. Det var för-
sta gången en LOU-upphandling av SOS-tjänster 
gjordes i Sverige. SOS-Alarm AB fick uppdraget att 
leverera SOS-tjänster från den 1 januari 2013 och 
tre år framåt.

2012 var första året med Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor, 2012–2015. Fokus var att starta 
nya aktiviteter för att nå handlingsprogrammets mål 
för skydd mot olyckor. De mål som satts upp i verk-
samhetsplanen för 2012 nåddes i stort sett.

En släck- och räddningsbil levererades till Kram-
fors med ett nytt släcksystem som ger förbättrad 
släckeffekt, lättare slangar och väsentligt mer släck-
medel.

Ekonomi
Fora (administrerar bland annat kollektivavtalade 
försäkringar) betalade tillbaka 1,4 mkr och verksam-
heten gick 0,8 mkr bättre än budget, vilket gav en 
vinst på totalt 2,4 mkr. Orsaken var främst att av-
skrivningarna blev lägre än budgeterat och att inga 
kostsamma räddningsinsatser inträffade.

Nyckeltal 
Den externa verksamheten för dem som bor, ver-
kar och vistas inom förbundets område har delats in 
 enligt följande:
•	 förebyggande åtgärder
•	 räddningstjänst
•	 efterföljande åtgärder.

Utöver detta har förbundet fungerat som sakkunnig 
i brandfrågor åt kommunerna samt gett stöd enligt 
avtal till kommunernas krishantering.

Framtid
Den stora utmaningen är att kunna rekrytera med-
arbetare för att upprätthålla förmågan att förebygga 
bränder och andra olyckor samt att göra räddnings-
insatser.

Det blir allt svårare att rekrytera brandmän i be-
redskap (deltidsbrandmän) som är en viktig del av 
räddningsinsatserna. Samtidigt minskar den genom-
snittliga tjänstgöringstiden. På längre sikt kan det 
krävas nya anställningsformer.
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