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2021 i bilder

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Om två år ser den nya förskolan i 
Krokom dagens ljus. Kommunen 
har anlitat de riktiga proffsen 

för att hjälpa till med utformningen av 
utemiljön, nämligen barnen. Barnen på 
Lyckebo förskola får vara med och tycka 
till om utemiljön på den nya förskolan 
och på önskelistan står både lekstuga 
och en pool. 

Christian Olsson och Martin 
Nilsson bytte storstadslivet mot 
lugnet på Rödön tillsammans 

med sina familjer. De funderar över en 
kopp kaffe över vad som lockar mest 
med Rödön och lyfter fram den lantliga 
känslan och närheten till stan och fjällen. 
Byskolan, skidspåren och aktiva förening-
ar är andra positiva aspekter.

De sexton deltagarna i Friluftsla-
get träffades varje tisdag under 
ledning av Simon Jaktlund och 

Jonas Milton. På agendan stod alltifrån 
att gå på lina till att laga mat på ett tran-
giakök. Målsättningen var tydlig och det 
var att lära sig allt som behövs inför den 
avslutande fjällvandringen med övernatt-
ning i tält. Tisdagsträffarna blev snabbt 
en höjdpunkt för alla. Och avslutningen 
blev precis så härlig som de drömde om 
– trots spöregn!

1

32
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Bild 4 Bild 5 Bild 6

Den lokalbrist som Rödöns skola 
dragits med under de senaste 
åren är nu ett minne blott. Under 

sommaren färdigställdes ytterligare en 
byggnad	på	skolområdet	och	nu	finns	
det gott om plats för alla. För två år 
sedan när hotet om nedläggning kom 
var byborna snabba att samla sig och 
diskutera hur de skulle kunna påverka 
situationen. Nu, två år senare, är skolan 
utökad och bybornas arbete med utveck-
lingen av Rödön fortsätter. 

4 5

6

Nälden är både litet och stort. Byn 
ligger sjönära med fjällutsikt och 
snart byggs en ny skola och ett 

nytt tågstopp. Men det som byn också 
har är de som ofta gör en by mer levan-
de – nämligen eldsjälarna. När kommu-
nen bjöd in till medborgardialog fanns 
engagemanget direkt. Norma Bergström 
och Ulrika Ring bjöd bland annat in till 
pizzakväll för att lyssna till ungdomarnas 
röster. Önskemålet var en fritidsgård i 
byn och några månader senare var den 
äntligen igång. 

Bokbussen i Krokoms kommun 
bjuder på en enastående bild-
ningsresa för alla som har en bit 

till folkbiblioteket. Bokbussen besöker 49 
hållplatser varje månad varav 8 skolor 
och 13 förskolor. Det är Hasse Hedman 
som kör bussen och det har han gjort i 
tjugo år. Han trivs med sina låntagare, 
i Bleckåsen mötte han Ulla Wänseth, 
Solbritt Åhman och Inger Wallenhed en 
höstdag i oktober.
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År 2021 har varit ett bra men tufft år för Krokoms 
kommun. Pandemin har varit utmanande i alla 
delar av verksamheten men duktiga medarbetare 
och chefer har hållit i och hållit ut på ett fantas-
tiskt sätt, under hela året. 

Allt som vi politiskt planerades inför året har 
inte blivit genomfört utifrån att pandemin krävt 
både omplanering och omprioritering under året. 

Trots det så är det med både glädje och stolt-
het som vi summerar årets resultat. Alla förvalt-
ningar har en relativt god måluppfyllelse och det 
ekonomiska resultat för kommunen som helhet 
är starkt. Utfallet blev 35,5 miljoner kronor, vilket 
är drygt 31 miljoner bättre än budget.   

       

Tillväxt
Kommunen hade vid årsskiftet 15 352 invånare. 
Bostadsbyggandet tog ordentlig fart under året 
och kommunen ökade med närmare tre hundra 
invånare. 

Vi	ser	att	intresset	att	flytta	till	Krokoms	kom-
mun är stort. Många söker det vi har att erbjuda, 
en	fin	livsmiljö,	god	barnomsorg,	rikt	föreningsliv	
och närhet till natur, fjäll och stad. Behovet av 
bostäder är fortsatt stort och det behövs olika 
typer av bostäder för alla åldersgrupper.

Vår målsättning är minst 18 000 invånare 
inom en tioårsperiod. Med de investeringar som 
nu pågår i bland annat VA-infrastruktur så är det 
fullt möjligt. 

Att kommunen har fortsatt fokus på ett 
gott företagsklimat och tillväxtfrågor är viktigt. 
Arbetskraftsbehovet är stort både i kommunen 
och i närområdet. Med arbetslöshetssiffror i 
kommunen på låga 3,7 procent så kommer vi 
under	många	år	framåt	att	behöva	arbeta	för	fler	
bostäder, tryggad samhällsservice och utbyggd 
infrastruktur	för	att	kunna	möjliggöra	inflyttning	
för morgondagens kommuninvånare. 

I Krokoms kommun pendlar stor del av be-
folkningen till arbete och barnomsorg. Tyvärr är 
kvaliteten på delar av det statliga vägnätet under 

rimlig standard. Till det kommer att andelen en-
skilda vägar är hög och det statliga väganslaget 
lågt. Detsamma gäller bredbandsutbyggnaden, 
där täckningsgraden fortfarande inte är accepta-
bel. Inom både dessa områden måste kommu-
nen fortsatt driva på kommande år. 

Förskolor och skolor
Krokom är en barnrik kommun med väl utbyggd 
förskole- och skolverksamhet i hela kommunen 
och hög behörighet och kompetens hos pedago-
gerna. Det har under många år varit högt politiskt 
prioriterat i vår kommun att ha förskolor och 
skolor nära där människor bor utifrån den över-
gripande ambitionen att människor ska kunna bo 
och leva i hela kommunen, trots stora avstånd.

Under året har fokus lagts på en förbättrad 
skolmiljö, nya skollokaler och insatser för en för-
bättrad hälsa hos eleverna. Insatserna har gett 
resultat. Trots pandemi och långa perioder av 
hemstudier för de äldre eleverna har den genom-
snittliga meritpoängen bland skolans elever ökat 
rejält under året. Mest glädjande är utvecklingen 
på Cederbergsskolan i Föllinge där resultaten 
både avseende trivsel och skolresultat märkbart 
förbättrats under året. 

Äldrevård och omsorg
Verksamheten inom kommunens äldrevård och  
omsorg är den som under året varit hårdast 
präglad av pandemin. Både chefer och med-
arbetare har arbetat hårt för att täcka upp för 
sjukfrånvaro och säkra en god kvalitet under hela 
året. Krokoms medicinskt ansvariga sjuksköter-
ska	fick	pris	av	distriktssköterskeföreningen	för	
sitt enastående arbete med att skydda kommu-
nens äldre från smittspridningen. 

Under året fattades för Krokom ett historiskt 
beslut i och med att nästa särskilda boende, i 
centrala Krokom, ska byggas och driftas av al-
ternativa utförare. Upphandlingen, som vann pris 
som Sveriges bästa upphandling, föregicks av 
ett gediget arbete där kvalitet och boendemiljö 

Krokom – en kommun i tillväxt
Kommentar från politiken
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Karin Jonsson (C)

Björn Hammarberg  (M)

Jan Runsten (MP)

Kjell Sundholm (KD)

noga ledes fast i dialog med både sakkun-
niga inom äldreomsorg och kommunens 
pensionärsföreningar. Vi ser nu fram emot 
invigning av de nya lokalerna våren 2023.  

God service
Arbetet med att öka effektiviteten och ser-
vicen till medborgarna har fortsatt under 
året. Antalet digitala tjänster har nästan 
fördubblats och handläggningen har snab-
bats	upp	inom	flera	områden.	

God myndighetsutövning till medborg-
are och företag är kommunens grundupp-
drag och för att landa rätt där är det viktigt 

att vi politiker och kommunens medarbeta-
re är lyhörda till medborgarnas tankar och 
idéer. Under året har medborgardialoger 
genomförts vid utveckling av Näldens 
samhälle, vid dialog om framtidens skol-
struktur i Hotagensbygden och vid arbetet 
med att reglera skolerkörningen i kommu-
nens fjällnära områden. För en kommun 
som vår, i tillväxt och utveckling, är en nära 
och respektfull dialog med kommuninvå-
narna viktig.

Karin Jonsson Björn Hammarberg

Jan Runsten Kjell Sundholm
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2021 2020 2019 2018 2017

Verksamheternas nettokostnader (mnkr) 1064,8 1036,9 1 023,8 968,9 938,7

- i kronor per invånare 69 359 68 879 68 454 65 211 62 894

Årets resultat (mnkr) 35,5 16,5 -12,8 1 1,1

- i kronor per invånare 2312 1096 -856 67 74

Investeringsvolym (mnkr) 81,3 69,7 66,8 76,9 55,1

- i kronor per invånare 5296 4630 4466 5176 3692

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%) 33 37 39 35 35

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998 44 41 41 43 44

Låne- och pensionsskulder 739 755 774 734 739

- i kronor per invånare 48 137 50 153 44 999 43 882 44 154

Skattesats kommunen 22:17 22:17 22:17 22:17 22:17

Skattesats totalt 33:87 33:87 33:37 33:37 33:37

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr) 1101,4 1055 1011,2 970,6 942,6

- i kronor per invånare 71 743 70 081 67 612 65 325 63 156

Totalt antal anställda 1498 1 452 1 497 1 519 1 557

Personalkostnader 779,9 768,0 756,0 739,0 725,7

- i kronor per invånare 50 801 51 016 50 548 49 738 48 623

Befolkning 31 december 15 352 15 054 14 966 14 858 14 925

Fem år i siffror
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Höjdpunkter! 
Det händer många spännande saker i en kommun 
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från 
2021 som vi presenterar på nästa uppslag. 

Politikerna är uppdragsgivare
Det är politikerna i Krokoms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
som är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kom-
munens verksamheter – vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras. 
Politkerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om 
reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom 
att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamhterna 
ur kommunens totala budget. 

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska be-
slut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet 
och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram 
underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta 
tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna.

Kommunens organisation
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DELA KRAFTEN DU MED!
I februari 2021 lanserade Krokoms kommun det nya 
platsvarumärket. Ett varumärke som ägs av alla som 
bor i någon av kommunens 193 byar. 
Årets första nummer av Vårt Krokom var ett temanummer 
för platsvarumärket. En viktig ambition med det nya plats-
varumärket är att vi alla hjälps åt att berätta om det vi gillar 
och tycker är speciellt med kommunen. 

Som	stöd	är	tanken	att	det	ska	finnas	en	verktygslåda	
på kommunens hemsida där den som vill använda delarna i 
platsvarumärket kan hitta bilder med mera.

– På hemsidan har vi börjat bygga upp en verktygslåda 
där	det	ska	finnas	texter	och	bilder	som	är	fria	att	använda.	
Den är långt ifrån klar och jag hoppas att den som har öns-
kemål om sådant som saknas hör av sig till oss, säger Åsa 
Sjödin, kommunikationschef.

Kim Hedin (bilden), som driver Textilen Home and lodge 
är en av dem som var väldigt snabb med att börja klura 
på vad hon skulle kunna göra med platsvarumärket i sitt 
företag. 

Vårt Krokom 1/2021

KROKOM FÅR PEPP FRÅN KUNGAHUSET
Krokoms kommun har blivit utsedda som en av sex kommu-
ner i landet att bli en pep-kommun. Det är Kronprinsessparet 
som är initiativtagare till Generation Pep som verkar för att 
alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan 
att leva ett aktivt och hälsosamt liv. 

Som en del i pilotprojektet satsar nu kommunen på de ungas 
röster. Därför har ungdomskultursamordnare Sanna Hestner 
anställt två fritidsledare och fyra feriearbetare under tre veckor. 

– Alla rapporter visar att barn och unga rör sig mindre, där-
för ska dessa pep-ungdomar få åka på turné i hela kommunen 
och	undersöka	vad	som	finns	på	plats	i	dag	som	uppmuntrar	
till att man rör på sig, men också vad det är som saknas, säger 
Sanna. 

Genom att feriearbetarna hittar dessa ytor öppnar det upp 
möjligheterna för att utveckla dem. 

Vårt Krokom 1/2021

BARNEN BYGGER FÖRSKOLA
Om två år ser den nya förskolan i Krokom dagens ljus. 
Nu har man anlitatde riktiga proffsen på förskola för att 
utforma utemiljön. 

– Barnen kan det här och de önskar sig allt från en 
lekstuga till en pool, säger förskoleläraren Malin Eklid. 
– Lyckebo, är ni klara, ropar personalen.
– Jajamänsan fattas bara, svarar Lyckebos 34 barn som är på 
väg mot Kungaskogen. 

De kallar skogen det eftersom de arbetar med ett pedago-
giskt	material	som	heter	så.	Hit	går	de	ofta	på	utflykt.	

Malin Eklid arbetar som förskolelärare och hon drar ettåriga 
Frej, Lyckebos nyaste stjärna, i vagnen. Hon lyfter honom ur 
vagnen och med lite vingliga steg går han på marken där den 
nya förskolan ska stå. När han blir tre år kommer den vara 
färdigbyggd. Malin sitter med i referensgruppen för den nya 
förskolan. 

–Jag tycker det är spännande att jag kan få vara med och 
påverka, säger hon. 

Vårt Krokom 2/2021

HELENAS KAMP HÖLL SMITTAN BORTA
Helena Hedlund har känt sig både som en Angry Bird 
och som en rockstjärna under sin hårdaste arbetsut-
maning i livet som MAS i Krokoms kommun. 
– Det har varit fruktansvärt tufft under den här krisen, men 
jag känner ändå tacksamhet, säger hon. 

Hennes telefon har gått varm sedan pandemin kom. Inn-
an	mars	2020	flöt	jobbet	på	bra	som	medicinskt	ansvarig	
sjuksköterska på Krokoms kommun. Men så kom pande-
min och förändrade allt. 

– Då blev det skyddsutrustning, smittspårning, arbets-
rutiner och besöksrestriktioner. Alla kommunens verksam-
heter ville ha råd och stöd från mig. Alla frågor hamnade i 
mitt knä, jag var rockstjärnan alla ville ha. Innan pandemin 
visste knappt någon vad en MAS är, nu vet alla det, säger 
hon. 

I maj blev Helena prisad för Årets covidinsats i Sverige 
från Distrikssköterskeföreningen.

– Jag blev jätteglad och stolt över att jag vann, säger 
hon. 

Vårt Krokom 2/2021
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SVERIGES VIKTIGASTE JOBB
Totalt arbetar cirka 400 personer  inom vård och omsorg i 
Krokom idag men rekryteringsbehovet är stort och kom-
munen behöver locka fler yngre. 
De kommande 10–15 åren kommer Krokoms kommun ha ett 
jättestort behov av att rekrytera personal till vård och omsorg. 

– Vi måste bli mycket bättre på att locka yngre generationer 
till vår bransch, säger Anna Berkestedt Jonsson, socialchef. 

För att möta upp behovet och utveckla rekryteringsproces-
sen anlitades Omsorgsförmedlingen till att ta fram en studie. 
Studien bygger på enkätsvar och djupintervjuer med ungdomar 
mellan 17 och 25 år som sommarjobbat inom vård och omsorg 
i Krokom kommun. 

–	Åttio	procent	av	dem	som	arbetat	i	sommar	fick	en	mer	
positiv bild av arbetet. Det blev tydligt i studien att unga vill göra 
skillnad,	och	arbeta	med	något	meningsfullt.	Många	är	nyfikna	
på arbete i vård och omsorg, men vågar inte söka sig hit, säger 
Lisa Thambert, Omsorgsförmedlingen. 

Vårt Krokom 3/2021

FRILUFTSLAGET GOES STORULVÅN
Regnet öste ner och det var en riktig utmaning för delta-
garna i Friluftslaget att sätta upp tälten på baslägret. Men 
vad gör väl det? Den avslutande fjällturen blev precis så 
magisk som det var tänkt, trots allt regn. 

Varje tisdag sedan i mars har de elva deltagarna i Friluftsla-
get övat på olika sätt inför fjällvandringen under ledning av 
Simon Jaktlund. Man har tränat på att sätta upp tält, lärt 
sig att hantera ett Trangiakök, provat på vindsäck, lärt sig 
om kartor, satt upp regnskydd med hjälp av tarp och övat 
balansen på olika sätt. Det är en hel del att lära sig om 
man inte är så van att vara ute på fjället. Stina Rothoff, en 
av deltagarna i Friluftslaget, berättar att hon har längtat till 
träffarna på tisdagar.

– Det har varit jätteroligt varje gång. Svårast var skatt-
jakten för jag hittade inte allt och roligast var det att paddla 
kajak och sup. Och att vara med Simon och Jonas, säger 
Stina Rothoff.

vårt Krokom 3/2021

NU GÅR FLYTTLASSEN TILL ASPÅS
Intresset har varit stort för de nyproducerade radhuslägenhe-
terna i Aspås. I slutet på oktober var det slutbesiktning och 
de nya hyresgästerna kunde börja flytta in redan i början på 
december. 
–	Från	beviljat	bygglov	till	inflytt	har	det	endast	passerat	drygt	
åtta månader vilket är mycket bra, och jag är imponerad av hur 
pass lite friktioner som varit i projektet. Det har gett mersmak 
inför framtida planer och tankar om nyproduktion, säger Kro-
komsbostäders VD Linus Ekqvist.

Fredrik	Björklund	och	hans	fru	är	några	av	de	första	som	flyt-
tat in, trots att de bara har bott i sitt nya hem i drygt fem dagar 
vet de redan att de kommer stortrivas. 

–	Det	är	ett	jättefint	boende,	allt	är	nytt	och	fräscht.	Allt	har	
fungerat	så	smidigt	och	vi	har	fått	ett	jättefint	bemötande	av	
Krokomsbostäder hela vägen, säger Fredrik.  

Vårt Krokom 4/2021

 

RENEN EN RESURS ÅRET OM 
Frostnätter och singlande höstlöv är signalen för natu-
rens viloperiod – men för en del av Krokoms kommun 
börjar förberedelserna inför årets högsäsong. Same-
byarna och renen är i liv och rörelse. Häng med och få 
en inblick i en av kommunens viktigaste näringar!
Rennäringen och den samiska kulturen är en levande och 
betydande	del	av	Krokoms	kommun	–	både	geografiskt	och	
ekonomiskt. Men vad gör egentligen en sameby, och hur 
många är sysselsatta med renskötsel just här? Svaret är 
många, kan vi stolt berätta.

Renskötselområdet utgör cirka hälften av Sveriges 
yta, och Krokom är en av landets samiska förvaltnings-
kommuner. Det innebär att Krokom har ett särskilt ansvar 
att värna och synliggöra den samiska kulturen – och med 
tre samebyar inom kommunens gränser så är den i högsta 
grad närvarande och lokalt samhällsbärande.
Jijnjevaerie Sameby, Njaarke Sameby och Jovnevae-
rie Sameby har tillsammans runt hundra medlemmar, 
vilket gör rennäringen till en betydande del av kommu-
nens näringsliv. Kort sagt så är renen och verk sam-
heten kring den en resurs för Krokom året runt. 

Vårt Krokom 4/2021
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Året i siffror
Bokslutet för 2021 visade ett överskott med 35,5 miljoner kronor. Sedan år 
2001 är det endast 2019 som har visat att negativt resultat. 

DU HITTAR ÄVEN ÅRSREDOVISNINGEN PÅ WWW.KROKOM.SE/EKONOMI

Varifrån kommer kommunens pengar?
Ränteintäkter (0,2%)

Övrigt (4,2%)

Hyror och arrenden (2,0%)

Taxor och avgifter (5,3%)

Bidrag (7,9%)

Kostnads- och intäktsutjämning (29,6%)

Skatt (52,5%)

0,00,20,40,60,81,0

Under 2021 hade Krokoms kommun 
1 340,5 miljoner kronor att använda till 
verksamheten. Den allra största delen 
är skatteintäkter från invånarna. Andra 
stora intäktskällor är kostnads- och in-
täktsutjämning och bidrag. Posten övrigt 
innehåller bland annat sålda tjänster, 
försäljning.

Så här används dina skattepengar!
Reaförluster (0,5%)

Räntekostnader (0,3%)

Avskrivningar (3,3 %)

Inköp av varor och material (5,1%)

Bidrag (2,8%)

Köp av tjänster (27,3%)

Personal (60,3%)

0,00,20,40,60,81,0

Pengarna som kommunen får in an-
vänds till att bekosta verksamheten. 
Lönekostnaden för exempelvis lärare, 
omsorgspersonal och renhållningsarbe-
tare utgör lite mer än hälften av de totala 
kostnaderna som för 2021 var 1 305 mil-
joner kronor. En annan stor kostnadspost 
är köp av tjänster. Här ingår till exempel 
gymnasieskolan, räddningstjänsten och 
privata förskolor och privat omsorg. 

2021 I KORTHET
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SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

Här har vi delat en vanlig hundralapp i olika stora de-
lar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar. 
Summan av skatter, statsbidrag och andra intäkter 
uppgick år 2021 till 1 340,5 miljoner kronor.  1 340 500 000

Kommunens skatter och intäkter i kronor

35 573 838
Kommunens resultat i kronor

92 821 235
Total investeringssumma

15 352
Antal medborgare i kommunen

298
Ökning av medborgare under året

46,5
Medelåldern på kommunens medarbetare

31 644
Medellön för tillsvidareanställda

1 498
Antal medarbetare i kommunen

Grundskola och skolbarnomsorg (29,77 kronor)

Vård och omsorg (21,92 kronor)

Förskola (11,91 kronor)

Stöd och service (11,01 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,47 kronor)

Individ- och familjeomsorg (5,27 kronor) 

Kultur och fritid (3,09 kronor)

Samhällsbyggnad, bygg och miljö (2,62 kronor)

Räddningstjänst (1,64 kronor)

Kommunledning, politisk verksamhet (1,19 kronor)

Övriga kostnader (3,84 kronor)

Kollektivtrafik och färdtjänst (0,27 kronor)

2021 I KORTHET
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En kommun på frammarsch
Kommundirektören har ordet

 

Ytterligare	ett	år	har	förflutit	under	stark	påverkan	av	pandemin.	
Det ovanliga har successivt närmat sig det normala i mångas 
ögon. Vi har vant oss vid distans, både i arbete, på fritiden och 
socialt. 

Men inte alla. Alla har inte möjligheten. De som arbetar inom 
skola,	förskola	och	omsorg	måste	fortfarande	finnas	på	plats,	de	
måste stanna hemma vid symptom utan att kunna göra sitt jobb 
och de måste därför ta extrapass när de väl är friska för kollegor 
som i sin tur blivit sjuka eller fått symptom. Vikarier är högvilt och 
anspänningen är stor. Vad väntar mig imorgon på jobbet?

Då inser man värdet av lojal och kunnig personal. Då inser ock-
så omvärlden värdet av många kommunala yrkesgrupper som 
ibland glöms bort. Yrkesgrupper som kanske inte ligger på topp 
10-listan	över	de	mest	välavlönade	och	flashiga	jobben.	Men	som	
definitivt	nu	har	tagit	plats	i	folks	hjärtan	och	med	säkerhet	ligger	
på topp 10-listan över de mest värdefulla yrkesgrupperna. 

Krokoms kommun har stått sig väl under 2021. Kommunen 
har	en	god	ekonomi	och	flertalet	mål	har	uppnåtts	eller	är	på	god	
väg att uppnås. Förvaltningarna och nämnderna står stabilt och 
har skött sitt uppdrag väldigt bra. Skola, vård och omsorg håller 
hög kvalitet och det gör att man kan känna sig trygg i kommunen, 
ung som gammal.

Att notera är den stora befolkningsökningen som sätter den 
kommunala organisationen på stora prov. Allt från nya de-
taljplaner och bygglov till ökande barnkullar och behov av skola, 
förskola och omsorg. Det är inte lättare att arbeta under stark 
expansion än att arbeta med besparingar och nedmontering men 
det är oerhört mycket roligare. 

Vi har vuxit med nära 300 personer under 2021 och är nu över 
15 300 invånare. Fantastiskt. Och intresset för kommunen bara 
ökar. Nu gäller det att hänga med.

Även företagen har klarat sig förhållandevis bra, vilket är viktigt. 
Svårigheten för många är att få tag i kunnig och välutbildad per-
sonal. Här måste man ofta ge sig utanför kommungränserna för 
att rekrytera och den digitala tekniken kommer därför till använd-
ning både vid rekrytering och för möjligheten till distansarbete. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till politiker som fattar bra 
beslut, chefer som leder verksamheterna med stor tillit och inte 
minst till alla medarbetare som gör skillnad för medborgarna 
varje dag, dygnet runt. Alla behövs!

Jonas Törngren

2021 I KORTHET
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens 
utveckling
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna 
ska överstiga kostnaderna. Krokom uppfyller 2021 balan-
skravet med ett resultat om plus 35,6 mnkr. För koncer-
nen totalt sett är resultatet plus 72,5 mnkr. 

Kommunens resultat är 31,5 mnkr bättre än budgete-
rade plus 4,1 mnkr. Det är dock sämre än den prognos 
vi lämnade i delårsrapporten efter sex månader.  Skillna-
den	beror	framför	allt	på	att	vi	i	bokslutet	gör	fler	större	
nedskrivningar och utrangeringar av fastighetsvärden 
kopplat till faktiska och planerade rivningar av byggnader 
i samband med nybyggnationer. Dessutom tar vi 2021 
hela kostnaden för kommunens andel i projektet ”Håll-
plats	Nälden”	som	drivs	av	Trafikverket.

Budgetavvikelser
 
(mnkr)

Bok
2018

Bok
2019

Bok
2020

Bok
2021

Budgeterat årets resultat 2 10 7 4

Avvikelse från budget -1 -22,8 9 31,5

Utfallet i verksamheterna
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på 
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Balan-
skravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsor-
ganisation. Krokoms kommun har sedan införandet år 
2000 uppfyllt balanskravet, med undantag för år 2019. 
Detta underskott återställdes i sin helhet i bokslutet för år 
2020.

Budgetutfall i verksamheterna
2021

Halvår
2021
Helår

2020
Halvår

2020
Helår

Kommunstyrelsens verksamheter 3,2 6,4 2,6 7,3

Räddningstjänstförbund 0,0 0,2 0,0 0,7

Gymnasieförbund -1,9 -2,7 -1,2 0,8

Socialnämnd -9,5 -3,1 -14,7 -7,5

Barn- & utbildningsnämnd -0,9 1,5 -4,8 -1,7

Samhällsbyggnadsnämnd -0,4 -1,9 -0,8 1,5

Bygg- & miljönämnd 0,5 0,1 1,1 1,1

Övriga -0,1 7,2 0,3 2,5

Totalt -9,1 7,7 -17,5 4,7

Kommunstyrelsens verksamheter lämnar ett överskott 
2021 med 6,4  miljoner kronor. Störst överskott redovisar 
IT-enheten, bland annat som följd av ett antal uppskjutna 
projekt som inte kunnat genomföras under året. Lär-
centrum har lyckats väl med att rekvirera statsbidrag, 
vilket ger ett överskott. Fritids- och kulturenheten har inte 

kunnat genomföra planerade aktiviteter i planerad om-
fattning på grund av rådande pandemi. Vakanser delar av 
året inom förvaltningen bidrar också till överskottet. 

Socialnämndens årsbokslut visar på ett underskott på 
3,1 mnkr.  Socialförvaltningen har fått 1 209 tkr i kompen-
sation för ökade sjuklönekostnade, samt har fått 8 240 
tkr i tilläggsanslag, kopplat till merkostnader för pande-
min.

Särskilt boende redovisar ett underskott på 2,8 mnkr 
exklusive merkostnader för corona. Efterfrågan på plat-
ser har ökat, och då framför allt korttidsplatser. Det har 
under året varit mycket svårt att bemanna verksamheten, 
vilket lett till många inbeordringar och därmed ökade 
lönekostnader. Under sommaren erbjöds särskilt som-
marerbjudande för att kunna locka personal att arbeta. 

Hemtjänsten redovisar ett överskott på 3,8 mnkr efter 
kompensation för ökade sjukskrivningskostnader kopplat 
till pandemin. Det beror framför allt på lägre antal utförda 
timmar än planerat, men där personalkostnaden inte 
kunnat dras ned i relation till detta. 

Stöd och service redovisar ett underskott på – 4,6 
mnkr exklusive merkostnader för pandemin. Detta beror 
dels på ett antal individer med stort omsorgsbehov, samt 
att kommunens rena servicebostäder är kostnadsdrivan-
de, vilket förvaltningen är medveten om och arbetar för 
att komma tillrätta med.

Placeringskostnaderna inom Individ- och famil-
jeomsorgen placeringar redovisar ett underskott på 9,6 
mnkr, och då främst för barn och unga, vilket är oroande 
även framåt.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2021 
ett positivt resultat på +1,5 miljoner kronor. I samband 
med delårsrapporten medgav kommunfullmäktige ett 
tilläggsanslag på 1,9 mnkr, varav 1 mnkr avsåg mer-
kostnader för corona och 0,9 mnkr för ökat antal elever 
i grundskolan jämfört med planeringen inför året. Större 
budgetavvikelserna under året är bland annat kostnader 
för skolskjuts samt samt kostnader för särskild resurs 
för barn med medicinska behov.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar för 2021 ett 
underskott på ca 1,9 mnkr. I resultatet ingår Covid-relate-
rade kostnader med cirka 0,8 mnkr, efter kompensation 
för ökade sjukskrivningskostnader. 

Största negativa avvikelserna mot budget inom de 
anslagsfinansierade	verksamheterna	återfinns	inom	
Plan- och fastighetsavdelningen, främst avseende el- och 
uppvärmningskostnader, högre kostnader än budgeterat 
för snö-och halkbekämpning, samt ej budgeterade kost-
nader avseende inhyrda lokaler. Dessutom lägre hyresin-
täkter än budgeterat.

Beträffande	taxefinansierade	verksamheter	så	redo-
visar Vatten ett överskott med 0,4 mnkr, vilket dock är 
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lägre än de budgeterade +1,7, vilket gör att den budgete-
rade återbetalningen av balanserade underskott inte kan 
göras fullt ut. Renhållning lämnar ett överskott på +1,1 
mnkr. Det beror bland annat på ökade intäkter för me-
tallförsäljning,	fler	betalande	kunder	och	en	revidering	av	
taxan. Sammantaget betyder detta att det balanserade 
underskottet på knappt 900 tkr kan återställas.

Resultatenheten Torsta/Rösta redovisar ett överskott 
på 1,8 mnkr för 2021. Detta beror främst på lägre under-
håll/kundanpassningar än budgeterat, samt att vissa av 
dessa åtgärder istället bokförts som investeringar.

Bygg- och miljönämnden visar på ett överskott om ca 
0,1 mkr kronor. Miljö- och hälsoskydd visar underskott då 
intäkter inte inkommit i nivå med budget, samt att perso-
nalkostnader har ökat.

För byggverksamheten är situationen det motsatta 
med ökade intäkter, främst på grund av större bygglov 
samt minskade kostnader för personal.

Även inom livsmedelstillsyn har lägre personalkost-
nader inneburit överskott men som dämpats något på 
grund av minskade intäkter. Statsbidrag har utbetalats 
för kostnader i samband med trängseltillsyn.

Utfallet för räddningstjänstförbundet för Krokoms 
kommuns räkning redovisar ett överskott på 185 tkr. 

Kommunens kostnader för gymnasieverksamhet,  i 
huvudsak utförd av Jämtlands Gymnasieförbund, redo-
visar ett underskott på cirka 2,7 mnkr. Denna avvikelse 
består bland annat av att de programval eleverna valt 
har varit dyrare än vad vår budget baserades på, samt på 
antalet elever. 

Semesterlöneskulden som kommunen har till våra 
anställda ökade med cirka 1,2 mnkr under 2021. Vi hade 
budgeterat med en ökning med 0,5 mnkr. Avvikelsen på 
0,7 mnkr drar ned resultatet. Ökningen beror bland annat 
på att våra anställda i lägre grad än beräknat avslutat 
sin anställning respektive tagit ut sin årssemester i lägre 
grad än normalt. Detta bör vara en följd av rådande pan-
demi. (För 2020 fanns motsvarande bild, men med ännu 
lägre semesteruttag) 

Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsfördelning i kommunen

2021 2020 Förändring

Bidrag och transfereringar 36,9 25,3 45,85%

Personal 786,8 774,5 1,59%

Material 67,0 58,0 15,52%

Tjänster inkl köp av verksamhet 356,5 340,4 4,73%

Räntekostnader 3,4 4,4 -22,73%

Reaförluster och utrangeringar 7,0 17,3 -59,54%

Avskrivningar 47,4 45,4 4,41%

Summa externa kostnader 1305,0 1265,3 3,14%

S:a externa verksamhetskostnader 1254,2 1215,5 3,18%

Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med 3,18 
procent (2,0 %)  och inkl. avskrivningar och räntor med 
3,14 procent. Den ökade kostnaden för bidrag och trans-
fereringar består främst av kommunens bidrag till projekt 
Hållplats Nälden. 

Köp av externa tjänster och köp av verksamhet ökade 
under året. Det är framför allt kommunens köp av gym-
nasieutbildning av Jämtlands gymnasium (+5 mnkr) och 
externa placeringskostnader inom Ifo (+7,3 mnkr) som 
bidrar till den kostnadsökningen.
Kostnadsökningen för material består till stor del av kost-
nader för bränsle, energi och vatten.

Avskrivningarna belastar resultatet med 47,5 mnkr 
vilket är 2,1 mnkr mer är än 2020. 

Ett	fortsatt	mycket	gynnsamt	ränteläge	håller	de	finan-
siella nettokostnaderna på en låg nivå. 

Intäktsfördelning
(mnkr) 2021 2020 Förändring

Skatter och bidrag

Skatter 704,0 672,8 4,64%

Utjämning 397,4 382,3 3,95%

Summa skatter och bidrag 1101,4 1055,1 4,39%

Övriga externa intäkter:

Försäljningsmedel 14,8 14,3 3,50%

Taxor och avgifter 71,3 69,2 3,03%

Hyror och arrenden 26,2 26,1 0,38%

Bidrag 106,0 99,9 6,11%

Sålda tjänster/verksamhet 13,1 10,1 29,70%

Sålda anläggningstillgångar 3,3 2,9

Övrigt 2,1 1,5 40,00%

Ränteintäkter 2,3 2,7 -14,81%

Summa övriga externa intäkter 239,1 226,7 5,47%

Förändring exkl ränteintäkter 236,8 224,0 5,71%

Summa externa intäkter 1340,5 1281,8 4,58%

Skatte- och statsbidragsintäkterna är cirka 30 mnkr hö-
gre än budget, varav skatteintäkterna är 25 mnkr större 
än budgeterat. Jämfört med året innan steg skattein-
täkterna med 4,6% (+0,5%). Förklaringen är en generell 
återhämtning av ekonomin i riket, samt att kommunens 
befolkning ökar.

Statsbidrag inom skattesystemet ökar med 3,9 pro-
cent (+14,1 %). Tillskott från staten för att stärka kom-
munernas ekonomi förklarade den stora ökningen under 
2020.

Den totala förändringen av intäkter var plus 5,47 
procent (5%). De ökade intäkterna för sålda tjänster 
och verksamhet kommer från LSS, där kommunen sålt 
platser, samt Hälsa och sjukvård som sålt tjänster till 
Regionen. Både bruttokostnaderna och -intäkterna ökade 
alltså under året, men intäkterna ökar betydligt mer, för 
andra året i rad, vilket är positivt för en långsiktigt hållbar 
kommunal ekonomi.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Soliditet
Finansiella nyckeltal

(procent)
2019 2020 2021 KF:s 

mål

Andel lån till anläggningstillgångar 39 38 39

Balanslikviditet 82 99 82

Soliditet exkl ansvarsförbindelse 41 41 41 35

Soliditet inkl ansvarsförbindelse 0,5 1,9 6,4

Årets resultat andel av skatter och bidrag -1,30 1,60 3,20 1,0

Soliditeten speglar hur mycket av de totala tillgångarna 
som	finansierats	med	egna	medel.	En	hög	soliditet	ger	
låga	finansiella	kostnader	men	kan	samtidigt	innebära	
att den nu skattebetalande generationen betalar för de 
investeringar, som den kommande generationen ska 
utnyttja. 

För Krokom har soliditeten varit låg bland annat till 
följd av infriade borgensåtaganden och tidigare stora 
minusresultat, vilket har tärt på kommunens egna kapital. 
Sedan 2001 då en serie av positiva resultat inleddes har 
soliditeten fördubblats, från 22 till 41 procent. Räknar 
man med den del av pensionsskulden som inte ingår 
balansomslutningen har kommunen en positiv soliditet 
på plus 6,4 % procent (+1,9%). 

Befolkningsutveckling
Under 2021 har folkmängden ökat med 298 personer 
(88) och vid årsskiftet var antalet invånare 15 352. Födel-
seunderskott uppgår till +32 personer och 31 personer 
netto	har	flyttat	hit	från	annat	land.	Inrikes	flyttningar	
uppgår	till	netto	+235.	Under	året	har	det	positiva	flytt-
nettot	främst	varit	inflyttade	från	Åre	och	Östersunds	
kommuner. Diagrammen nedan visar befolkningsföränd-
ringarna 2012-2021 och sammansättningen av dessa.

Den kommunala koncernen
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kom-
mun och Krokomsbostäder AB till 100 procent.

Jämtlands räddningstjänstförbund, 14,3 procent 
(14,3%), och Jämtlands gymnasieförbund, 17,4% procent 
(17,3%), har konsoliderats i den sammanställda redovis-
ningen med proportionell metod utifrån nämnda procent-
tal.

Resultatet för koncernen blev 72,5 (20,7) mnkr efter 
konsolidering. Krokomsbostäder redovisar för 2021 ett 
högt resultat, plus 36,8 mnkr. Detta beror på en försälj-
ning av en fastighet till en nybildad bostadsrättsförening. 
Försäljningsintäkten	kommer	att	fungera	som	finansie-
ring av planerad nyproduktion hos bolaget.  

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar ett resul-
tat på -0,5 mnkr. Jämtlands gymnasieförbund redovisar 
ett resultat på +0,9 mnkr.

För koncernföretagens verksamhet redogörs mer i 
detalj på annat ställe i årsredovisningen.

Viktiga förhållanden för resul-
tat och ekonomisk ställning
År 2021 har fortsatt inneburit stora påfrestningar på 
hela samhället och även för kommunorganisationen. 
Trots den stora påverkan som pandemin har haft på 
både förutsättningarna för att bedriva verksamheten, att 
arbeta strukturerat med utvecklings- och effektiviserings-
åtgärder och på den kommunala ekonomin under året, 
har utfallet i våra verksamheter förbättrats jämfört med 
2020. För 2021 fortsatte den statliga kompensationen för 
ökade sjukskrivningskostnader för landets arbetsgivare, 
med undantag för oktober och november månader, till 
följd av pandemin. Det är omöjligt att exakt värdera hur 
mycket olika faktorer påverkat sjuktalen. Kommunen har 
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därför schablonmässigt ersatt verksamheterna för deras 
respektive ökade sjuklönekostnader för 2021 jämfört 
med nivån för 2019, på samma sätt som vi gjorde under 
år 2020. Det rör sig om sammanlagt 2,9 miljoner kro-
nor för perioden januari-september. Den totala statliga 
kompensationen från staten till kommunen var cirka 4,9 
miljoner kronor. Mellanskillnaden på 2 miljoner kronor 
har inte fördelats, utan bidrar till kommunens resultat på 
övergripande nivå.

Under 2021 har det inte funnits några statsbidrag att 
söka för merkostnader kopplat till pandemin, så som 
det gjorde under 2020. Staten kompenserade istället 
inför året med mer generella tillskott till kommunerna. I 
bokslutet för år 2020 hade kommunen fortfarande ute-
stående fordringar på staten för delar av de statsbidrag 
som avsåg 2020. Denna fordran, som uppgick till 10,7 
mnkr ansåg vi då vara osäker, och den togs därför inte 
upp som intäkt för 2020. Merparten av dessa medel har 
istället	använts	till	att	finansiera	tilläggsanslag	2021	till	
främst socialförvaltningen men även barn- och utbild-
ningsförvaltningen under året, kopplat till de extrakostna-
der	man	identifierade	i	samband	med	delårsrapporten.	

Räntor
Räntor

(procent) Kommunen
Krokoms-
bostäder

Sammanlagt

Låneskuldens struktur 
- räntor

Andel med rörlig ränta 12% 0% 6%

Andel med fast ränta 88% 100% 94%

Genomsnittsränta 
momentant 211231

0,78% 0,51% 0,63%

jämförelse 2020 0,80% 0,52% 0,71%

Både kommunen och koncernen som helhet har fortsatt 
låga räntenivåer på sina långfristiga låneskulder.  Ande-
len lån med rörlig ränta är låg. Detta syftar till att mini-
mera risken för snabba kostnadsökningar vid stigande 
räntenivåer.   

Kapitalbindningstiden ligger inom de gränser och 
fördelning	över	tid	som	anges	i	kommunens	finanspolicy,	
som även Krokomsbostäder följer. Syftet är att sprida 
risken. 

Christian Olsson och hans familj lämnade Malmö för Rödön.
Foto:  Anneli Åsén

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2021 Tilläggsanslag
Kompensation ökade 

sjuklönekostnader
Bokfört föregående år 

(januari-december 2020)

KS mfl 127,9 0 -113,9

Socialnämnden 7895 8240 1209 7846,1

Barn- och utbildningsnämnden 834,9 1000 1379 2802,1

Samhällsbuggnadsnämnd 799 282 1223,7

Totalt 9656,8 9240 2870 11758

Kostnader 2021 för covid-19
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Kapitalbindningstid

Genom detta kan perioder med högre räntenivåer delvis 
bryggas över. Kapitalbindningstider värderas vid varje 
tillfälle för nyupplåning, då vi även tar hänsyn till förvän-
tat ytterligare behov av nyupplåning på kort och medell-
ång sikt. Detta för att vid varje givet tillfälle ha en så stor 
riskspridning som möjligt.

Långfristiga skulder
De positiva resultaten det senaste decenniet har möj-
liggjort stora investeringar utan alltför stor upplåning. 
Under 2021 amorterades lån med 30 mnkr (även år 2020 
minskade kommunen sin låneskuld, då med 25 mnkr). 
Upplåningen uppgår till 245 mnkr (275 mnkr). Detta är 
betydligt mindre än planerat. I budgetförutsättningarna 
fanns en nyupplåning under året med 230 mnkr, vilken 
inte har behövts då investeringsplanen långt ifrån följts.

Upplåning skuldförändring kommunen
(mnkr) 2021 2020

Ingående låneskuld 275,0 300,0

Nyupplåningar/amortering -30,0 -25,0

Utgående låneskuld 245,0 275,0

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Investeringsutgifterna, netto 92,8 mnkr, har ökat värdet 
på våra anläggningstillgångar och avskrivningarna mins-
kar värdet med 47,5 mnkr. Utrangering har skett med 7,0 
mnkr. Fastigheter har sålts till en sammanlagd köpeskil-
ling om 3,0 mnkr. 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 307,5 mnkr, 
inklusive tilläggsanslag som följt med sedan 2020.

Den låga investeringstakten i förhållande till budgeten 
har inneburit att upplåning, avskrivning mm inte blivit de 
förväntade. En mer detaljerad investeringsredovisning 
finns	på	annan	plats	i	årsredovisningen.

Finansiella anläggningstillgångar
De	finansiella	anläggningstillgångarna	har	minskat	ge-
nom en återbetalning av del av ett lån från Jämtidrotts-
hallen i Ås AB.

Omsättningstillgångar
Från och med 2021 redovisas kommunens exploate-
ringstillgångar som en omsättningstillgång med 28,6 
mnkr, enligt rådande regelverk. (Motsvarande justering 
har gjorts för 2020).

Pensionsförpliktelse
Kommunen gör avsättningar för tjänstepensioner. 83,1 
mnkr per 2021-12-31, en ökning med 5,8 mnkr. Löneök-
ningar	och	att	allt	fler	anställda	kommer	över	gränsen	för	
förmånsbestämd ålderspension förklarar ökningen, samt 
ökat livslängdsantagande i pensionsberäkningarna från 
kommunens pensionsförvaltare KPA. 

Pensionskostnaden kommer att ta en allt större del 
av kommunens resurser i anspråk under de komman-
de cirka femton åren. 41 mnkr av det egna kapitalet 
är öronmärkt för framtida ökade pensionskostnader. 
Detta gjordes i 2010 respektive 2011 års bokslut. Dessa 
öronmärkningar innebär inte att vi skapat en förvaltning 
av likvida medel till detta ändamål, utan endast att vi har 
reserverat en del av det egna kapitalet för att kunna möta 
år då kommunen inte klarar balanskravet, bland annat 
på grund av de ökande pensionskostnaderna, och i ett 
sådant läge kan använda detta utrymme som förlustt-
äckning.

Kommunen har ingen särskild förvaltning av pensions-
medel, eller placering av pensionsmedel i försäkring eller 
stiftelse.

Inom	koncernen	finns	inga	visstidsförordnanden	med	
förtida pensionsåtaganden, så kallade fallskärmsavtal 
för anställda inklusive chefer. 

Utifrån bestämmelser om pension och avgångsersätt-
ning	för	förtroendevalda,	finns	ett	åtagande	om	visstids-
pension. (Se även not 16 och redovisningsprinciper.)
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Pensionsförpliktelse per 31 december Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 83,1 77,3 97,1 89,8

Ansvarsförbindelser för pensionsskuld 361,7 369,4 361,7 369,4

Avgiftsbestämd ålderspension 33,0 29,8 36,7 33,2

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0,0 0,0 0,0 0,0

Totala förpliktelser 477,8 476,5 495,5 492,4

(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26%) 93,5 93,0 97,5 96,8
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Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har minskat marginellt 
med netto 1,2 mnkr och uppgår nu till 306,5  (307,7) 
mnkr, varav 300 (300) mnkr avser Krokomsbostäder 
AB. Utanför kommunkoncernen har omfattningen av 
borgensansvar minskat marginellt. Kommunen har inte 
behövt lösa in några borgensåtaganden 2021.

Borgensåtaganden
Kommunen Koncernen

(procent) 2021 2020 2021 2020

-Krokomsbostäder 300,0 300,0

-bostadslån egna hem 0,6 0,6 0,6

-ishall 3,3 4,2 4,2

-bygdegårdar 1,7 1,9 1,9

-äldrekooperativ 0,3 0,4 0,4

-förskolor 0,6 0,6 0,6

Summa 306,5 307,7 0,0 7,7

Händelser av väsentlig 
betydelse
Under 2021 har kommunen beslutat om och förberett för 
en större omorganisation i tjänstemannaorganisationen 
(nämndsorganisationen är intakt), genom att slå ihop 
samhällsbyggnadsförvaltningen med kommunlednings-
förvaltningen. Syftet med denna har varit att:
• Anpassa organisationen efter politisk ambition och 

tillväxtplaner
• Bättre	tillgängliggöra	det	som	upplevs	som	flaskhal-

sar idag
• Matcha hållbarhetsfrågorna som kommer upp idag 

med förväntan om deltagande i olika samverkans-
grupper och högre krav från både egen organisation 
och omvärld

• Få en samlad funktion för verksamhetsstyrning, 
analys och samordning av beslutsunderlag

• Möjliggöra ett långsiktigt hållbart ledar- och medar-
betarskap

Den nya organisationen är i drift från januari 2022.

Styrning och uppföljning av 
den kommunala verksamheten
Perioden från våren 2020, då pandemin startade, och 
fram till hösten 2021 har varit mycket oförutsägbar vad 

gäller ekonomiska förutsättningar för kommunen, men 
även förutsättningar för att bedriva planerad verksamhet 
har försvårats. Både för 2020 och 2021 har revidering av 
kommunens rambudget gjorts, för att anpassa budget till 
förändrade ekonomiska förutsättningar. 

Den ekonomiska uppföljningen har även den fått ta 
hänsyn till förändrade omständigheter i form av kost-
nadsökningar i verksamheterna kopplat till pandemin, 
och en intäktssida som förändrats i takt med att olika 
statliga satsningar och statsbidrag sjösatts. 

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
Resultatutjämningsreserv
Hösten 2012 beslutade riksdagen om att införa en möj-
lighet för landets kommuner att i större utsträckning än 
förut kunna omfördela resultat mellan år. 

I november 2012 beslutade kommunfullmäktige att 
införa en så kallad resultatutjämningsreserv. Ändamå-
let med denna reserv är att under år med mycket goda 
resultat kunna bygga upp en reserv att nyttjas om det 
uppstår stora svårigheter att uppfylla balanskravet på 
ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att utjämna 
hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna 
mellan åren. Ianspråktagande av reserven får inte ske 
mer än två år i rad. 

I samband med beslutet om införande, bestämdes 
också att avsätta totalt 10,2 mnkr till reserven från 
överskotten för åren 2010 resp. 2011. Kommunfullmäk-
tige beslutade i februari 2013 att ur resultatet för 2012 
avsätta ytterligare 6,5 mnkr. Ytterligare en avsättning 
gjordes i bokslutet 2020 med 6 mnkr vilket innebär att vid 
utgången av 2021 uppgår den till 22,7 mnkr.

Kommunfullmäktiges finansiella mål 
för god ekonomisk hushållning
Tabellen	nedan	visar	kommunens	tre	finansiella	mål.	
Samtliga	tre	finansiella	mål	är	uppfyllda.

Finansiella mål Budget 2021 Måluppfyllelse

Resultat – Kommunens ekonomiska resultat ska 
uppgå till 1 % av skatte- och statsbidragsintäkter.    

Resultat – År 2021 är det budgeterade  resultatet 
+4,1 mnkr (0,4 %)

Balanskravet är uppfyllt , 2021 års resultat, 35,6 
mnkr, uppgår till  3,2% av skatte- och statsbidragsin-
täkter.

Likviditet – Kommunen ska ha likvid beredskap att 
betala personalens löner inför varje utbetalningstill-
fälle. (42 mnkr)

Likviditet – Uppgår vid årsskiftet 2019-2020 till +58,1 
mnkr. Budget 2021-2023 innebär att likviditeten 
justeras till snitt c:a 42 mnkr per år.

Ja likviditeten uppgick 2021-12-31 till 43,3 mnkr.

Soliditeten/egenfinansieringen ska vara minst 35 % Soliditeten beräknas vara 30% under 2021 Ja, soliditeten för 2021 är  44%.
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Verksamhetsredovisning

Antalet invånare ska utvecklas till minst 15 300 år 
2021, 15 370 år 2022 och 15 450 år 2023

Kommentar: Krokoms kommun arbetar aktivt med kvali-
tetsarbete och utveckling inom sina verksamheter i syfte 
att	bli	en	attraktiv	kommun	att	flytta	till	och	bo	i.

Per den sista december är 15 351 folkbokförda i 
kommunen, det är en ökning med hela 290 personer sen 
januari 2021. Målet att nå 15 300 till årsskiftet är därmed 
nått och även överträffats med 51 personer. En utmaning 
som	pågår	med	den	ökade	inflyttningen	är	inte	minst	
tillgång till förskolor och skolor.

Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet 
beviljade bygglovsärenden ska varje år under 

planperioden överstiga 2020 års nivå, räknat i antal 
lägenheter och villor.

Kommentar: Ett	flertal	områden	har	planlagts	och	plane-
ras för att möjliggöra byggande av villor, samt hyresrätter 
och bostadsrätter i olika storlekar och kostnadslägen, 
såväl	radhus	som	flerbostadshus.	

Under 2021 har det inkommit 203 bygglovsansökningar 
(varav 178 beviljade), 86 bygganmälningar, 22 ansökning-
ar om förhandsbesked och 40 ansökningar om strand-
skyddsdispens. Motsvarande siffror för helåret 2020 och 
nämnda ärendetyper var 220 (167 beviljade), 66, 30 res-
pektive 22 stycken. Detta antyder att exploateringstakten 
är fortsatt hög i kommunen även under innestående år.

Kommunens handläggningstider ska minska och 
tillgängligheten samt den upplevda smidigheten 

ska öka. Antalet e-tjänster i kommunen ska år 2021 
öka jämfört med år 2020 och genomsnittliga handlägg-
ningstiden följas upp. 

Kommentar: Stora arbeten kring de administrativa 
processerna	är	igångsatta	inom	flera	nämnder.	Samver-
kansarbete mellan kommunens verksamheter pågår för 
att bidra till ökad smidighet och tillgänglighet. Plan för 
digitalisering är klar, kundcenter har utvecklats i sin roll, 
företagsbesök har genomförts i digital form med lyckat 
resultat. Kommunen arbetar med klarspråk och läsbar-
hetsindex och har bland landets högsta poäng avseende 
tillgänglighet på webben.

Antalet e-tjänster har ökat från 106 per sista december 
2020 till 197 per sista december 2021. Exempel på mins-
kade handläggningstider är aktuell statistik över hand-
läggningstiden för bygglovsansökningar för nybyggnad av 
en- och tvåbostadshus som visar att kommunen ligger bra 
till. Krokoms kommun är bland de 25 kommuner som har 
kortast handläggningstid. Kommunen har de senaste tre 
åren gått från 23 dagar till 9 dagar i genomsnitt.

Förskola och skola ska erbjuda goda förutsätt-
ningar för inlärning. Den genomsnittliga meritpo-

ängen hos skolans elever ska öka i jämförelse med år 
2020. 

Kommentar: För att skapa goda förutsättningar för 
inlärning säkerställs det systematiska kvalitetsarbetet för 
att öka likvärdighet, kunskapsmål samt trygghet och stu-
diero i kommunens förskolor, fritidshem, förskoleklass, 
grundsärskola och grundskolor. Detta har bland annat 
skett i samarbete med Skolverkets satsning Samverkan 
för bästa skola. Samarbeten inom kommunen sker för 
att tidigare uppmärksamma de barn och ungdomar som 
är i behov av stöd. Eleverna förses med näringsrik mat, 
ändamålsenliga lokaler och utemiljöer.

Resultatet för det genomsnittliga meritvärdet har 
ökat i förhållande till föregående år. Det genomsnittliga 
meritvärdet 2021 har ökat ifrån föregående år från 218,5 
till 231,7 meritpoäng.

Flickornas genomsnittliga meritvärde är generellt hö-
gre än pojkarnas och för läsåret 2020/21 uppnådde kom-
munens	flickor	34,7	meritpoäng	högre	än	kommunens	
pojkar, vilket är en stor ökning av skillnad mellan könen i 
jämförelse med förra året. Änge och Nyhedens skolor har 
lägre meritvärde än Cederberg och Ås skolor.

Även resultatet för andel elever som är behörig till 
något gymnasieprogram fortsätter att öka. Resultatet för 
2021 visar att 90,6 procent av eleverna är behöriga till ett 
gymnasieprogram i jämförelse med 2016 då resultatet 
var 80,8 procent.

Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och 
rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat mil-

jö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både 
de yngre och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 
ska ledning och styrning utvecklas i linje med Agenda 
2030. 

Kommentar: Det	finns	många	utvecklingsområden	med	
koppling till hållbarhet. En ny organisation har under året 
tagits	fram	vilket	ska	bidra	till	att	intensifiera	miljö-	och	
hållbarhetsarbete och förslag för fortsatt arbete är under 
framtagande.

Stort fokus har legat på att hantera pandemin men en 
del arbete har genomförts med miljö- och klimatfokus 
samt för en förbättrad hälsa för yngre och äldre. Bland 
annat har kommunen som helhet skärpt fokus på både 
äldre och yngres hälsa. Socialförvaltningen har tagit fram 
förslag på aktiviteter/åtgärder för att skapa förutsätt-
ningar för en friskare äldre befolkning i Krokoms kom-
mun och barn- och utbildning har utvecklat Kulturskolan 
så	den	blir	tillgänglig	för	fler	elever,	fler	ämnen	och	alla	
skolor. Detta har skett genom utökad gruppundervisning, 
mer undervisning på distans och digitalt.

I den förnyade konkurrensutsättning gällande nya för-
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skolan	i	Krokom	finns	solceller	med	som	en	valbar	option	
till anbudet.

Separat matavfallsinsamling kommer att leda uppåt 
i avfallstrappan då både energi och näring tillvaratas ur 
avfallet, samtidigt som transporterna minskar.

Pandemin har bidragit till att mängden tjänsteresor 
har minskat påtagligt och att fysiska möten i hög grad 
har hållits digitalt och detta bedöms leda till ett direkt 
minskat klimatavtryck.

Alla medborgares möjlighet till påverkan över 
kommunens utveckling ska öka. Antalet individer 

som deltar i medborgardialoger, fysiskt eller digitalt, 
ska minst uppgå till 300 under året.

Kommentar: Medborgardialoger som genomförts under 
2021 är Nälden, Hotagen och skoterfrågan.
Vid medborgardialogerna (två stycken) i Nälden deltog 
cirka 90 stycken totalt.

Vid medborgardialogen i Hotagen/Valsjöbyn deltog 
118 stycken.
Vid medborgardialogen i skoterfrågan deltog cirka 300 
stycken, varav cirka 60 deltog fysiskt.

I övrigt har bland annat Socialförvaltningen tillsam-
mans med Krokomsbostäder genomfört medborgarin-
formationer kopplat till boende för äldre (70+).

Krokoms kommun ligger under genomsnittet i 
riket när det gäller andelen kommunala tjänster 

som produceras av alternativa utförare. Under år 2021 
ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster 
öka jämfört med år 2020. 

Kommentar: Under 2021 har ett avtal tecknats med en 
alternativ utförare för att bygga och driva ett särskilt 
boende på Kvarna. Utöver detta har socialförvaltningen 
under året arbetet med att uppdatera och utveckla vårt 
förfrågningsunderlag	och	befintliga	LOV-avtal	för	att	få	
fler	alternativa	utförare	i	hemtjänsten

Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, 
medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett service-

inriktat arbets- och förhållningssätt ska genomsyra alla 
verksamheter. Ledarskapsindex och medarbetarindex 
i medarbetarenkäten ska förbättras jämfört med år 
2020. 

Kommentar: Inom kommunens förvaltningar pågår ett 
arbete med ”Det goda medarbetarskapet”. Arbetet har 
inte kunnat utföras till fullo enligt planering på grund av 
pandemin. Även kommunens ledarutvecklingsprogram 
blev pausat på grund av Coronapandemin. Programmet 
kommer att återupptas under våren 2022.

Resultatet från ledarskapsindex och medarbetarindex 
har marginellt försämrats. Resultatet från ledarskapsin-
dex var 80 och medarbetarindex var 78,7 i medarbetaren-
käten 2020. Motsvarande resultatet från 2021 visar på 
79,7 respektive 78,4, vilket är 0,3 procentenheter lägre än 
2020.

Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kom-
munen förbättras. Utvecklingsarbete ska genom-

föras som möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och 
underlättar förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt 
resultat ska hållas. 

Kommentar: Genomlysning av ekonomiprocessen är 
genomförd och förbättringsarbete pågår avseende bland 
annat rapporter och periodiserad budget.

Inköps- och upphandlingsprocessen utvecklas via 
spendanalys (vad köps, från vilka avtal och i hur stor 
grad) och översyn av styrdokument. Inköpsfunktionen 
har förstärkts med en tjänst och framtagande av en tyd-
lig inköpsorganisation pågår. Organisationen syftar till att 
förbättra kunskap om avtal och beställning och minska 
ned på antalet behöriga beställare.

Resultatet för året översteg budget med stor marginal.
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Balanskravsutredning 2021 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 35,60 16,50 -12,8 1,0

Samtliga realisationsvinster 0,00 -1,30 0,0 -0,1

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,00 1,30

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 7,00 5,40

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,00 0,00 0,0 0,0

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,00 0,00 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 42,60 21,90 -12,8 0,9

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,00 -5,95 0,0 0,0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,00 0,00 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 42,60 15,95 -12,8 0,9

Redovisning av ackumulerade negativa resultat 2021 2020 2019 2018

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,00 -12,80 0 0

- varav från 2019 0,00 -12,80 0

Årets balanskravsreslutat enligt balanskravsutredningen 42,60 15,95 -12,8

+ Synnerliga skäl att ej återställa

+ Synnerliga skäl för att återställa över en längre tid

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år 0,00 0,00 -12,8 0

UB synnerliga skäl som ska återställas över längre tid

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,00 0,00 -12,8 0

- Varav från år 2019, återställs senast 2022 0,00 0,00 -12,8

Balanskravsresultat
Enligt gällande normering redovisas balanskravsutred-
ningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa 
hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen 
vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska 
inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar 
balanskravsutredningen med årets resultat enligt resulta-
träkningen som justeras för samtliga realisationsvinster 
vid	avyttring	av	anläggningstillgångar.	Därefter	finns	det	
möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/
förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om 
dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushåll-
ning (t.ex. kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring 
ska också ske av orealiserade vinster och förluster i vär-
depapper. Efter dessa justeringar redovisas ett resultat 
efter balanskravsjusteringar. Om resultatet så medger 
och fullmäktige så beslutar görs sedan reservering till 
resultatutjämningsreserven alternativt lyfts medel fram 
från resultatutjämningsreserven för att hantera negativa 
resultat efter balanskravsjusteringar. 

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsre-
serv (RUR) på 22,7 mnkr. Regelverket för reservering 
till resultatutjämningsreserv anger att reservering kan 
medges om resultatet efter justeringar överstiger 2 pro-
cent av skatter och statsbidrag, eller för kommuner med 
en positiv soliditet inklusive pensionsåtagandet utanför 
balansräkningen när resultatet överstiger 1% (det senare 
gäller för Krokoms kommun).  

Förväntad utveckling
Arbetet med att ta fram en rambudget för 2022 var präglat 
av osäkra budgetförutsättningar. Budgeten för 2022 har 
resultat i närheten av fullmäktiges långsiktiga resultatmål 
om ett överskott om 2 procent av skatte- och statsbi-
dragsintäkter. Detta gäller för alla år i planperioden.

I underlaget till budgeten för kommande år förväntas 
en	ökning	av	folkmängden	tack	vare	fortsatt	inflyttning.	
I budgetförutsättningarna räknar vi med ökade skattein-
täkter som en följd av ökad befolkning, men även med 
ökade kostnader som en följd av ökad efterfrågan av 
skola och omsorg.  

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR 
visar på en ytterligare förbättring av skatteunderlaget. 
Det bör dock poängteras att denna prognos kom strax 
innan	kriget	i	Ukraina	bröt	ut.	Vi	ser	även	tydliga	infla-
tionstendenser, och snabba prisökningar på bland annat 
drivmedel, livsmedel och byggvaror. Hur detta samman-
taget kommer att påverka landets kommuners ekonomi 
är mycket svårt att förutse. Nästa skatteprognos i slutet 
av	april	2022	kommer	ge	en	fingervisning	om	takt	och	
riktning på de ekonomiska utsikterna.
Enligt vår befolkningsprognos kommer antalet äldre över 
80	år	att	år	2025	vara	över	300	fler	än	idag.	Kommunen	
har även en hög andel yngre barn. Detta är i grunden 
positivt, men ställer ökade krav på kommunal service. 

Den långsiktiga planeringen har varit baserad på den 
demografiska	utveckling	vi	ser	framför	oss,	med	siktet	
inställt på att nå en befolkning på minst 16000 invånare 



Årsredovisning 2021            27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

år 2030. Detta mål är nu på väg att revideras upp mot 
eller över 17000 invånare år 2030. Under 2021 har vi 
fortsatt arbetat med att hitta konkreta vägar fram för att 
nå detta mål. Det handlar bland annat om var och när 
kommunen kan växa i befolkning, var vi ska bedriva kom-
munal	service	och	hur	vi	ska	finansiera	denna	resa.	

Krokoms	kommun	liksom	de	allra	flesta	kommuner	
står	inför	en	stor	finansiell	utmaning	kopplad	till	den	
demografiska	utvecklingen	där	allt	färre	ska	försörja	allt	
fler.	

Väsentliga personal-
förhållanden
Den personalekonomiska redovisningen för 2021 syftar 
till att följa upp hur väl kommunen lyckats i sina ambitio-
ner och målsättningar med utgångspunkt från sin arbets-
givarroll. Krokoms kommun fortsätter arbeta för att vara 
en attraktiv arbetsgivare där anställda trivs, utvecklas 
och är goda ambassadörer. 

I Krokoms kommuns politiska viljeinriktning beskrivs 
att medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Det 
ska vara roligt att jobba i Krokoms kommun utifrån att 
medarbetarna får ge invånarna god service men också 
för att vi tar hand om och månar om varandra. Man ska-
par förutsättningarna för medarbetarna att använda sin 
kompetens och visa handlingskraft i en tillåtande miljö 
som inspirerar till nytänkande. 

Det övergripande förändringsmålet i budget 2021 
är ”Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, 
medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat 
arbets- och förhållningssätt ska genomsyra alla verk-
samheter. Ledarskapsindex och medarbetarindex i med-
arbetarenkäten ska förbättras jämfört med år 2020”. 

Personalpolitiska aktiviteter
Även 2021 har till stor del påverkats av den pågående 
pandemin. På övergripande nivå har ändå en del aktivi-
teter kunna genomföras för att sträva mot den politiska 
viljeinriktningen och målsättningen uttryckta i budget 
2021. 

Arbetsmiljö och hälsa
Liksom 2020 har det under året varit stort fokus på att 
förmedla relevant information och stöd kring hanteringen 
av pandemin kopplat till bland annat arbetsmiljölagstift-
ningen. 

Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsom-
bud genomfördes digitalt under våren. 

Under året har en insats på arbetsplatsnivå tagits 
fram och prövats med fokus på förbättringsarbete inom 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet kommer 
att fortsätta under 2022 och utvärderas.

Under senare delen av året har även insatser kun-

nat återupptas. Det gäller den förebyggande insatsen, 
reflekterande	kollegial	arbetsgrupp,	för	personer	med	
stressrelaterad ohälsa och i riskzon för sjukskrivning. 
Även det riktade stödet i rehabilitering och förebyggande 
arbete till enhetschefer inom särskilt boende har kunnat 
genomföras igen. 

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av kom-
munens systematiska arbetsmiljöarbete, inom ramen 
för sitt nationella tillsynsprogram. Det ledde fram till ett 
inspektionsmeddelande i juni med krav på förbättringar 
som kommer att genomföras under kommande år. Även 
här	finns	krav	på	åtgärder	utifrån	chefers	arbetsbelast-
ning.  

Medarbetarundersökning har genomförts under 
hösten 2021 och svarsfrekvensen var 83,2 procent, vilket 
fortfarande är högt men lägre än vid förra mätningen då 
den var 87,0 procent. 

Målet i budget 2021 att ledarskapsindex och medar-
betarindex ska förbättras jämfört med 2020 uppnås inte. 
Det totala värdet är något lägre för både ledarskapsindex 
och hållbart medarbetarengagemang jämfört med 2020, 
se diagram 1. Däremot har värdet för frågan att rekom-
mendera Krokoms kommun som arbetsgivare ökat och 
det totala värdet kopplat till attraktiv arbetsgivare, är hö-
gre jämfört med föregående undersökning. Resultatet för 
chefer har försämrats jämfört med medarbetarna. Det 
är främst inom organisatorisk arbetsmiljö och möjlighet 
till återhämtning som resultaten är lägst. Det bekräftar 
vikten av det arbete som pågår för att förbättra chefers 
förutsättningar. Vid jämförelse med länets kommuner 
ligger Krokoms kommuns samtliga index högre utom för 
styrning där vi har samma värde. (Källa: Kolada)

Trivselkommittén har genomfört friskvårdssatsningar 
i form av Kommunklassikern och motionskampanjen. I 
kommunklassikern är distanserna desamma som i en 
Svensk Klassiker, men man har möjlighet att dela upp 
grenarna i obegränsade antal delsträckor under året. 
I motionskampanjen deltar medarbetarna genom att 
vara fysiskt aktiva och skicka in aktivitetskort och deltar 
därmed i utlottning av presentkort.

Kompetensförsörjning
Krokoms kommun står, som många andra kommuner, inför 
utmaningar när det gäller framtida kompetensförsörjning. 
Inom ramen för den kommunövergripande kompetensför-
sörjningsplanen	har	flera	aktiviteter	genomförts.	HR-avdel-
ningen har tillsammans med kommunikationsavdelningen 
fortsatt arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket. 
HR-konsulterna har även varit stöd i förvaltningarnas arbete 
med kompetensförsörjningsplaner och aktiviteter för att 
bidra till kommunens kompetensförsörjning.

Ledarskap och medarbetarskap
Arbete har pågått under året med att föreslå och genom-
föra åtgärder för att förbättra chefers förutsättningar i 
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kommunen. Det har genomförts en övergripande inven-
tering och sammanställning av behov och pågående åt-
gärder, bland annat genom särskilt stöd till viss verksam-
het som pilotprojekt baserat på delar av Sunt Arbetslivs 
verktyg Chefoskopet. Grupphandledning för enhetschefer 
(inom socialförvaltningen) påbörjades i december. Syfte 
är	att	deltagarna	ska	utveckla	ledarrollen	genom	reflek-
tion och erfarenhetsutbyte med kollegor där utgångs-
punkten är chefers roll och vardag. Under slutet av året 
genomfördes en workshop med alla chefer för att fånga 
vilka förutsättningar och vilket stöd som cheferna själva 
anser behövs. Arbetet kommer att fortsätt under 2022.

Ledarforum för chefer har genomförts vid fyra tillfällen 
digitalt på distans. Teman för träffarna har bland annat 
varit ”Det goda medarbetarskapet” och information om 
det nya platsvarumärket, kommunens utveckling och 
chefers förutsättningar.

Ledarutvecklingsprogrammet pågår men har för-
dröjts på grund av restriktioner kopplade till pandemin. 
Programmet kommer att återupptas under våren 2022. 
Under det kommande året kommer sammanlagt tre 
grupper att ha genomgått programmet.

Implementering av ”Det goda medarbetarskapet” har 
påbörjats under året där en verktygslåda tagits fram som 
stöd. Det goda medarbetarskapet handlar om hur alla 
medarbetare i kommunen varje dag och på olika sätt 
spelar en viktig roll i att vara välkomnande, modiga, pålit-
liga och nära för att skapa plats för växtkraft. 

Övriga arbetsgivarfrågor
Löneöversynen gav ett utfall på totalt ca 2,5 procent. Ny 
lön betalades ut i maj för samtliga förbund med retroakti-
vitet från 1 april. 
Arbetet med 2021 års lönekartläggning kommer att vara 
slutfört under första kvartalet 2022. 

Medarbetare
Per den 1 november 2021 var antalet månadsavlönade 
medarbetare	1	498,	vilket	är	46	fler	än	motsvarande	
tidpunkt året innan. Av totalt 1 498 anställningar var 1 
342 tillsvidare- och 156 visstidsanställningar. En ökning 
med 10 tillsvidareanställda och med 36 visstidsanställda 
jämfört med samma tidpunkt året innan, se diagram 2.
Antalet tillsvidareanställda omräknat till årsarbetare 
motsvarar 1 306,7 vilket är en ökning med 9,9 årsarbeta-
re jämfört med föregående år. Årsarbetare räknas fram 
genom att summera den faktiska sysselsättningsgraden. 

Arbetad tid
Antalet arbetade timmar har ökat under 2021 jämfört 
med 2020. Arbetade timmar är den faktiskt utförda ar-
betstiden under året när all typ av frånvaro räknats bort. 
Det har under året varit mindre frånvaro på grund av egen 
sjukdom medan tillfällig föräldrapenning ökat något. 

Under 2021 var den totala arbetade tiden drygt 2,2 miljo-
ner timmar. Det är ca 21 400 timmar mer än under 2020 
vilket motsvarar cirka 12 årsarbetare. Den totala arbeta-
de tiden motsvarar cirka 1235 årsarbetare. 
Det totala antalet övertidstimmar har ökat under året 
med cirka 2 400 timmar och framför allt vid socialförvalt-
ningen. Att antalet övertidstimmar ökat inom förvaltning-
en har sin förklaring i svårigheterna att hitta vikarier vid 
korttidsfrånvaro. 

Antalet och andelen timmar utförda av timavlönade 
har minskat jämfört med fjolåret och motsvarar 2021 
cirka 107 årsarbetare. Av totalt arbetad tid utgör andelen 
timmar utförda av timavlönade 8,7 procent vilket är 0,3 
procentenhet lägre än 2020. 

Hel- och deltidsanställda
Andel tillsvidareanställda som är anställda på heltid är 
91,1 procent vilket är en liten ökning jämfört med samma 
tidpunkt 2020 då andelen var 91,0 procent. Andel som 
faktiskt	arbetar	heltid	finns	ännu	inte	tillgänglig	för	2021,	
men var 69 procent 2020 vilket var en högre andel än 
2019 då den var 67 procent. (Källa: Kolada)

För en del medarbetare är det attraktivt med möjlig-
het att jobba deltid. Med heltid som norm och deltid en 
möjlighet, erbjuder kommunen medarbetare möjlighet att 
önska sysselsättningsgrad.

Könsfördelning
Andelen män har ökat under 2021 och är 23,9 procent av 
alla tillsvidareanställda och kvinnorna är 76,1 procent.

Kommunledningsförvaltningen är den enda förvaltning 
som har jämn könsfördelning, 54,3 procent kvinnor och 
45,7 procent män. Övriga förvaltningar är kvinnodomine-
rade. 

Åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställda är 46,6 år vilket är 
något högre än föregående år då medelåldern var 46,5 
år. Bland kvinnorna är medelåldern något högre än bland 
männen. Lägst medelålder har barn- och utbildningsför-
valtningen, 46,0 år, medan kommunledningsförvaltningen 
har den högsta medel-åldern, 50,2 år.

Andelen tillsvidareanställda upp till 39 år har ökat nå-
got jämfört med samma tidpunkt ifjol och uppgår till 30,4 
procent. Däremot har andelen upp till 29 år minskat med 
0,3 procentenheter. Andelen av de tillsvidareanställda 
som är 50 år eller äldre är 43,1 procent, vilket är en högre 
andel jämfört med 2020. Antalet tillsvidareanställda som 
väljer att arbeta efter 65 år har ökat och är 1 november 
17	personer,	vilket	är	fem	personer	fler	jämfört	med	
samma tidpunkt 2020. Det är inom socialförvaltningen 
de	flesta	äldre	än	65	år	har	valt	att	arbeta	kvar.

Avgångar 
Under 2021 har färre tillsvidareanställda lämnat organi-
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sationen jämfört med 2020. Antalet avgångar var totalt 
117 vilket är 14 färre än under 2020. Av de 117 var 27 av-
gångar på grund av pension, 83 på egen begäran och sju 
avgångar med övriga orsaker. Antalet pensionsavgångar 
var under året lika många som 2020 medan antalet av-
gångar på egen begäran var 14 färre.
Medelåldern 2021 för dem som avgått med pension var 
65,0 år, vilket är något högre än 2020 då den var 64,8 år.
De närmaste tio åren kommer ca 370 medarbetare upp-
nå 65 år, vilket motsvarar ca 28 procent av de anställda. 
Prognosen för pensionsavgångar har legat på denna 
nivå under en längre tid och ställer fortsatt höga krav på 
kompetensförsörjningen. 

Inom	de	närmaste	fem	åren	har	flera	av	våra	yrkes-
grupper ett relativt stort antal som uppnår 65 år och för 
flera	av	dessa	grupper	råder	idag	rekryteringssvårigheter.	
Det gäller till exempel lärare, samtliga kategorier, där nära 
30 personer uppnår 65 år. Bland förskollärarna uppnår 11 
personer 65 år inom fem år och i  gruppen undersköter-
skor och stödassistent/vårdare är antalet närmare 40. 
Från och med 1 januari 2020 höjdes åldern för avgångs-
skyldighet till 68 år och från och med 2023 höjs den till 
69 år. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det av 
vikt att vi som arbetsgivare möjliggör och uppmuntrar 
medarbetare att arbeta kvar även efter 65 år.

Sjukfrånvaro för månadsavlönade
Effekterna av pandemin med de restriktioner som funnits 
hela året, variationer i smittspridning, möjlighet till vac-
cination och distansarbete har påverkat sjukfrånvaron 
och främst korttidssjukfrånvaron. Hur övrig sjukfrånvaro 
påverkats är mer osäkert och gör läget mer svårbedömt. 

Det som skett under året är att den sammanlagda sjuk-
frånvaron minskat med 0,4 procentenheter och uppgår 
till 8,4 procent för 2021. Korttidssjukfrånvaron, upp till 14 
dagar, har minskat från 4,6 till 3,8 procent medan ande-
len långtidssjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, ökat från 
32,9 till 43,8 procent. Att den korta sjukfrånvaron minskat 
med hela 16 procent har också inneburit lägre sjuklöne-
kostnader under året. I sjuklönekostnaden är inte den 
statliga kompensationen medräknad. 

För både kvinnor och män har sjukfrånvaro minskat 
med 0,4 procentenheter och uppgår till 9,2 procent för 
kvinnorna och 6,2 procent för männen, se diagram 3. 

Sjukfrånvaro åldersindelad
Sjukfrånvaron har minskat i åldersintervallet 50 år och 
äldre medan den har ökat i de yngre intervallen. I in-
tervallet 50 år och äldre och uppgår sjukfrånvaron till 
7,5 procent. I åldersintervallet upp till 29 år är den 9,5 
procent och för gruppen 30-49 år 9,0 procent. Den långa 
sjukfrånvaron, dag 60 eller mer, har ökat för både den 
yngsta åldersgruppen och gruppen 30-49 år. I intervallet 
30-49 år har antalet timmar dag 60 eller mer, fördubblats 
jämfört med fjolåret. 

För kvinnor har sjukfrånvaron ökat i åldersintervallet 
30-49 år medan den minskat i övriga åldersintervall. 
Bland männen har sjukfrånvaron ökat i intervallet upp 
till 29 år medan övriga intervall har lägre sjukfrånvaro 
än året innan. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män i 
samtliga åldersintervall. Högst är sjukfrånvaron bland 
kvinnor 30-49 år med 10,3 procent. För män i samma 
åldersintervall	finns	den	lägsta	sjukfrånvaron	med	4,9	
procent.

Även 2021 har präglats av pandemin.
Foto:  Anneli Åsén
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Sjukfrånvaro per förvaltning
Sjukfrånvaron har minskat i alla förvaltningar utom barn- 
och utbildningsförvaltningen där sjukfrånvaron ökat 
med 0,9 procentenheter till 8,7 procent. Inom samhälls-
byggnadsförvaltningen är minskningen störst, från 7,8 
procent 2020 till 5,3 procent 2021, en minskning med 2,5 
procentenheter. För socialförvaltningen uppgår sjukfrån-
varon till 9,8 procent, en minskning med 1,0 procentenhe-
ter och för kommunledningsförvaltningen 3,2 procent, en 
minskning med 0,1 procentenheter, se diagram 4. 

Ökningen inom barn- och utbildningsförvaltningen 
återfinns	i	intervallet	60	dagar	eller	mer.	Andelen	sjuk-
frånvaro 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro är 48 
procent under året, vilket är 16,5 procentenheter högre 
än 2020. Ökningen av antalet timmar i intervallet jämfört 
med fjolåret motsvarar cirka tio årsarbetare. I intervallet 
dag 1-14 har antalet timmar minskat med 12 procent.

Vid samhällsbyggandsförvaltningen har sjukfrånvaron 
minskat både vad gäller den korta sjukfrånvaron och 
sjukfrånvaro 60 dagar eller mer. Av den totala sjukfrånva-

ron utgör intervallet 60 dagar eller mer 25,4 procent, vil-
ket är 14,3 procentenheter lägre än 2020. Antalet timmar 
i intervallet har halverats jämfört med fjolåret.
Socialförvaltningen har minskat korttidsfrånvaron 
från 5,3 till 4,3 procent. Antalet timmar i intervallet har 
minskat	med	20	procent.	Däremot	återfinns	en	ökning	i	
intervallet 60 dagar eller mer. Andelen i intervallet utgör 
42,7 procent av den totala sjukfrånvaron. Antalet timmar 
i intervallet har ökat med cirka 5 700 timmar vilket mot-
svarar en ökning med 15 procent.

Möjligheten att arbeta på distans har haft stor inver-
kan på utvecklingen av sjukfrånvaron. Förvaltningar och 
verksamheter, där möjligheten att arbeta på distans har 
varit goda, har sjukfrånvaron inte påverkats nämnvärt 
och i vissa fall ses även lägre sjukfrånvaro. Verksamheter 
och yrkesgrupper där distansarbete inte varit möjligt, 
såsom barnskötare och förskollärare, har sjukfrånvaron 
ökat under året. För undersköterskor har sjukfrånvaron 
minskat under året medan den ökat något för stödassis-
tent/vårdare. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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2020 2021

Antal anställda 1452 1498

- tillsvidareanställda 1332 1342

- visstidsanställda 120 156

Antal kvinnor 1102 1135

- varav tillsvidareanställda 1022 1021

Antal män 350 363

- varav tillsvidareanställda 310 321

Medelålder tillsvidareanställda 46,5 46,6

Andel månadsavlönade med heltid 87,9 88,4

Andel tillsvidareanställda med heltid 91,0 91,1

- kvinnor 89,5 89,6

-män 95,2 96,0

Genomsnittlig syss.grad tillsv.anställda 97,4 97,4

- kvinnor 97,0 96,9

- män 98,4 98,8

Medellön tillsv.anställda, grundlön kr 30 942 31 644

- kvinnor 30 897 31 706

- män 31 091 31 444

Total sjukfrånvaro månadsavlönade 8,8 8,4

- kvinnor 9,6 9,2

- män 6,6 6,2

Sjukfrånvaro –29 år 9,3 9,5

Sjukfrånvaro 30–49 år 8,0 9,0

Sjukfrånvaro 50 år– 9,6 7,5

Pensionsavgångar, antal 27 27

Personalkostnader (i mnkr) 768,4 779,9

Personalkostnad, exkl PO 541,6 551,9

Personalomkostnad (PO) 226,8 228,0

Total sjuklönekostnad exkl PO och karens 20,7 17,7

Övertidsskuld, inkl PO 0,4 0,4

Semesterskuld, inkl PO 23,0 23,8

Uppehålls-/ferielöneskuld, inkl PO 12,3 12,7

Pensionsskuld 479,5 478,7

- därav avsatt till pensioner 77,3 83,1

- därav ansvarsförbindelse 369,4 361,7

 -avgiftsbestämd pension 32,8 33,9

Personalekonomiska  nyckeltal 2020 och 2021
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Investeringsredovisning
Lokaler och exploatering
Nettokostnaden för investeringar under 2021 uppgår till 
69,9 mnkr för lokaler och exploatering.
Ny skolbyggnad har uppförts på Rödön under året, den 
togs i bruk höstterminen 2021.
Upphandling av 10-avdelnings förskola i Krokom har 
genomförts. 

Bland alla underhållsarbeten som genomförts under 
året kan nämnas målningsarbeten på Kaxås gymnastik-
byggnad, Hovgläntans förskola, Junibackens förskola, 
Änge förskola samt Rötvikens brandstation. Takbyten 
på Kvarnbacksskolan och Dvärsätts skola är slutförda. 
Omdränering av Hissmoskolan har genomförts, samt 
upphandling av ventilation och värme i Änge.

Rivning av ”Älvgläntan” och ”Torpet” i Krokom har upp-
handlats och genomförts under hösten. 

Upphandling har genomförts för rivning av C- och 
E-hus på Ås skolområde. Beslut om igångsättningstill-
stånd har  fattats avseende uppförande av en ny skol-
byggnad på Ås skolområdet. 

Beslut om igångsättningstillstånd har också fattats 
avseende en nybyggnad av F-6-skola i Nälden. Upphand-
ling och inhyrning av skolmoduler har genomförts under 
hösten. 

Förvärv av ett större markområde i anslutning till 
Jämtidrottshallen har genomförts. Området bedöms 
kunna nyttjas vid en framtida utökning av skollokaler i Ås. 

En större fastighet i Aspås har förvärvats för att erbju-
da lokal  för den kooperativa förskolan i Aspås. Idag är 
den lokaliserad inom Aspås skollokaler, vilka behövs för 
att inrymma den kommunala förskole- och skolverksam-
heten.

Projektering av den omfattande utbyggnaden av 
vatten- och avloppsnätet i Ås/Dvärsätt har fortsatt under 

året och de första etapperna beräknas kunna upphandlas 
under 2022 för genomförande. 
Beslut om igångsättningstillstånd har fattats för projek-
tering	och	byggnation	av	hållplats	Nälden.	Trafikverkets	
upphandling är klar och byggnationerna beräknas påbör-
jas 2022.

På planområdena Högstalägden och Karl-Anton  i Ås 
är byggnationerna i full gång i extern regi. Även Karl-An-
ton etapp 2 samt ett planlagt villaområde i Nälden 
kommer	att	försäljas	till		externa	byggherrar.	Ett	flertal	
positiva beslut om planbesked har tagits av Samhälls-
byggnadsnämnden avseende bland annat Nälden och 
Västersem i Ås.

På området ”Kvarna” i Krokom har tomtmark sålts till 
Förenade Care  för uppförande av ett nytt äldreboende.

Vatten och avlopp
Nettokostnaden för investeringar under 2021 uppgår till 
8,4 mnkr. 

Projektering pågår för om- och nybyggnad av tre nya 
reningsverk, Kluk, Bakvattnet och Laxsjö. Reningsverks-
dammarna nedströms Hissmofors reningsverk har tömts 
på slam.  I Häggsjövik och Kyrknäset pågår arbetet med 
att söka ny vattentäkt.  Ett annat utvecklingsprojekt är 
utökning av kapacitet i vattenverket på Uddero, Dvärsätt. 
Arbetet med den stora utbyggnaden av VA-infrastruktur i 
Ås/Dvärsättsområdet kräver också en hel del personalre-
surser.

Renhållning
Nettokostnaden för investeringar under 2021 uppgår 
till 1,9 mnkr för Renhållning. Under året har platsen för 
ristipp i Krokom iordningställts, dessutom har  mindre 
reparationer och underhållsarbeten har genomförts.
genomförts.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Totalutgift för investeringar som färdigställts under 2021
Bokslut 2021 Budget 2021

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utfall mot 
budget

Barn- & utbildningsnämnd  -2,3 -2,3 -6,0 -6,0 3,7

IT BUN -4,9 -4,9 -11,1 -11,1 6,2

Kommunstyrelse            0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,2

Gemensam IT -3,8 1,1 -2,7 -6,7 -6,7 4,0

Socialnämnd               -2,0 -2,0 -3,2 -3,2 1,2

Idrott -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,1

Samhällsbyggnadsnämnd

Förskola/skola -18,1 -18,1 -38,4 -38,4 20,3

Vård och omsorg -1,2 -1,2 -2,2 -2,2 1,0

Stöd och service -4,0 -4,0 -4,6 -4,6 0,6

Idrottshallar & samling-
slokaler   

0,0 0,0 -6,0 -6,0 6,0

Bostadsanpassning         -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,1

Vägar, park & mark        -0,6 -0,6 -3,1 -3,1 2,5

Kök -0,4 -0,4 -1,1 -1,1 0,7

Markköp -7,7 -7,7 -20,9 -20,9 13,2

Övrigt                    -18,6 0,3 -18,3 -36,1 -36,1 17,8

Infrastruktur VA Ås -5,9 -5,9 -129,0 -129,0 123,1

Exploat för bostäder      -13,9 2,4 -11,5 -7,5 -7,5 -4,0

delsumma samhällsby-
ggnad

-70,5 2,7 -67,8 -249,1 0,0 -249,1 181,3

VA -8,4 -8,4 -14,5 -14,5 6,1

Renhållning -1,9 -1,9 -6,1 -6,1 4,2

Torsta-Rösta -2,1 0,0 -2,1 -10,0 0,0 -10,0 7,9

Summa investeringar totalt -96,6 3,8 -92,8 -307,5 0,0 -307,5 214,7

(mnkr) Totalbudget Bokfört Status

Nybyggnad Näldens skola 0,3 Projektering pågår

Nybyggnad förskola 10 avd Krokom 70 0,5 Upphandling genomförd

Ås skola ny/ombyggnad 3,3 projektering pågår

VA infrastruktur Ås-området 310 3 Projektering pågår

Större pågående fleråriga investeringsprojekt

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Driftsredovisning

 
 
(tkr)

Redovisat 
2021

Kostnad

Redovisat 
2021 
Intäkt

Redovisat 
2021
Netto

Budget 
2021
Netto

Budgetav- 
vikelse 2021

Redovisat 
2020
Netto

Kommunfullmäktige/revision -2 709 0 -2 709 -2 954 245 -2 367

Valnämnd -89 0 -89 -100 11 -14

Revision -933 0 -933 -1 154 221 -930

Överförmyndare -2 088 0 -2 088 -2 684 596 -2 336

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen -2 339 0 -2 339 -2 542 203 -2 829

Gemensamma verksamheter -40 826 3 205 -37 621 -42 481 4 860 -36 214

Kommunikation -2 078 8 -2 070 -2 370 300 -3 089

Näringslivsavdelningen -19 017 5 003 -14 014 -14 860 846 -13 380

Övrigt -18 135 6 295 -11 841 -12 054 214 -10 543

S:a kommunstyrelsens verksamheter -82 395 14 510 -67 884 -74 306 6 422 -66 055

Räddningstjänst -18 715 0 -18 715 -18 900 185 -17 687

Gymnasieförbund -83 221 502 -82 719 -80 000 -2 719 -77 234

SOCIALNÄMND

Administration -9 137 1 966 -7 172 -20 502 13 330 -6 493

Individ/familjeomsorg -71 021 5 155 -65 866 -56 130 -9 736 -54 772

Bemanningspoolen -7 484 1 401 -6 083 -6 194 110 -6 572

Bistånd -5 663 0 -5 663 -6 289 626 -5 746

Hälsa och sjukvård -34 490 2 952 -31 538 -31 544 5 -29 450

Särskilda boenden -104 005 10 669 -93 336 -87 041 -6 295 -90 288

Hemtjänsten -58 772 6 238 -52 534 -55 395 2 862 -56 212

Stöd och service -107 097 14 514 -92 583 -86 526 -6 057 -96 697

Arbetsmarknadsenheten -13 768 10 312 -3 456 -4 059 602 -2 185

Integration -5 710 7 081 1 371 -38 1 409 -1 189

Summa -417 148 60 288 -356 860 -353 717 -3 143 -349 604

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Administration -7 260 52 -7 207 -7 430 223 -7 110

Övergripande BUN -2 174 0 -2 174 -2 249 75 -662

Barnomsorg -146 891 26 216 -120 676 -122 706 2 031 -120 628

Grundskola inkl SYV & särskola -271 747 27 783 -243 964 -243 209 -755 -241 540

Kulturskola -4 290 884 -3 406 -3 331 -75 -3 509

Bibliotek -6 811 1 246 -5 565 -5 570 5 -5 373

Summa -439 172 56 181 -382 991 -384 495 1 503 -378 822
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Driftsredovisning (forts)
Redovisat 

2021
Kostnad

Redovisat 
20210 
Intäkt

Redovisat 
2021
Netto

Budget 
2021
Netto

Budgetav- 
vikelse 2021

Redovisat 
2020
Netto

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Fastighetsenheten -122 237 64 153 -58 084 -53 730 -4 354 -50 568

Renhållning -19 700 19 700 0 0 0 0

Vatten- och avloppsverksamhet -31 532 31 532 0 0 0 0

SABY service -68 348 25 472 -42 876 -43 426 550 -42 220

Övriga SABY verksamheter -2 801 198 -2 603 -2 730 127 -2 534

Torsta-Rösta -8 223 10 083 1 860 100 1 760 1 227

Summa -252 841 151 138 -101 703 -99 785 -1 918 -94 095

Bygg- och miljönämnd -9 959 6 661 -3 298 -3 444 146 -1 927

GEMENSAMMA ANSLAG

Förfogandeanslag 0 -417 417 0

Lönereserv 0 62 -62 0

Ej verksamhetsanknutet -13 016 5 240 -7 776 0 -7 776 -969

Interna poster 146 426 -67 493 78 933 77 800 1 133 75 337

Pensionskostnader -65 807 -65 807 -61 800 -4 007 -62 166

Semesterlöneskuld -1 205 -1 205 -500 -705 -3 278

Avyttring/rivning av anläggningstillgång -10 039 3 043 -6 996 0 -6 996 -2 529

Summa gemensamma anslag 56 359 -59 210 -2 851 15 145 -17 996 -412

Summa verksamhetskostnader -1 252 910 230 069 -1 022 840 -1 006 395 -16 446 -991 483

VÅRA RÄKENSKAPER
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KOMMUNEN KONCERNEN

 
(belopp i mnkr)

Not Bokslut
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
mot budget

Bokslut
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Verksamhetens intäkter 1 236,9 257,4 -20,5 224,0 208,5 330,1 317,5

Verksamhetens kostnader 1 -1 254,2 -1 262,0 7,8 -1 215,5 -1 191,6 -1322,8 -1 283,8

Avskrivningar 2–3 -47,4 -57,2 9,8 -45,4 -40,7 -65,5 -63,4

Verksamheternas nettokostnad -1 064,7 -1 061,8 -2,9 -1 036,9 -1 023,8 -1058,2 -1 029,7

KOMMUNALSKATT
Skatteintäkter 4 704,0 678,6 25,4 672,8 676,2 704,0 672,8

Generella statsbidrag och utjämning 4 397,4 392,5 4,9 382,3 335,1 397,4 382,3

Verksamhetens resultat 36,7 9,3 27,4 18,2 -12,5 43,2 25,4

FINANSIELLA
Finansiella intäkter 5 2,3 2,5 -0,2 2,7 4,5 34,4 1,5

Finansiella kostnader 5 -3,4 -7,7 4,3 -4,4 -4,8 -5,1 -6,2

Resultat efterfinansiella poster 35,6 4,1 31,5 16,5 -12,8 72,5 20,7

ÅRETS RESULTAT 6 35,6 4,1 31,5 16,5 -12,8 72,5 20,7

Resultaträkning

NYCKELTAL Bokslut
2021

Budget 
2021

Bokslut
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Utdebitering (kr/skkr) 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17

Intäkter i andel av kostn 19% 20% 18% 17% 25% 25%

Verksamhetens nettokostnad i andel 
av skatt/bidrag

97% 99% 98% 101% 96% 98%

Räntenetto i andel av skatt/bidrag 0,1% 0,5% 0,2% 0,0% -2,7% 0,4%

Kommunen: Årets resultat i andel av 
skatt & bidrag & övriga intäkter 2,7% 0,3% 1,3% -1,0% 4,9% 1,5%

Årets resultat i andel av skatteintäkterna 3,2% 0,4% 1,6% -1,3% 6,6% 2,0%

*

*

* Jämförelsestörande poster; se not till årets resultat.
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Balansräkning

KOMMUNEN KONCERNEN

(belopp i mnkr) Not 2021 2020 2019 2021 2020
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader & tekniska anläggningar 2 721,5 686,4 708,1 1074,8 1051,0

Maskiner & inventarier 3 42,0 41,4 43,3 59,8 57,1

Summa materiella anläggningstillgångar 763,5 727,8 751,4 1134,6 1108,1

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 7 21,6 21,6 26 26,1 16,0

Långfristiga fordringar 7 10,5 11,5 14,8 21,3 23,5

Summa finansiella anläggningstillgångar 32,1 33,1 40,8 47,4 39,5

Summa anläggningstillgångar 795,6 760,9 792,2 1182,0 1147,6

Bidrag till infrastruktur 0,0 0,4

Omsättningstillgångar

Förråd mm. 8 28,6 28,5 0 28,8 28,7

Fordringar 9 88,2 78,6 69,3 99,6 66,4

Kassa och bank 10 43,4 66,9 58,1 60,0 100,2

Summa omsättningstillgångar 160,2 174,0 127,4 188,4 195,3

Summa tillgångar 955,8 935,3 919,6 1370,4 1342,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 35,6 16,5 -12,8 72,5 20,0

Resultatutjämningsreserv 6 22,7 22,7 16,7 22,7 22,7

Övrigt eget kapital 6 364,4 347,9 373,8 443,7 423,6

Summa eget kapital 422,7 387,1 377,7 538,9 466,3

Avsättningar

Avsättning för pensioner 16 83,1 77,3 71,4 97,2 89,3

Avsättning för återställande av deponier 5,9 5,9 6,0 5,9 5,9

Skulder

Långfristiga skulder 12 260,3 289,0 309,0 560,7 589,4

Kortfristiga skulder 11 183,8 176,0 155,5 167,7 192,0

Summa skulder 444,1 465,0 464,5 728,4 781,4

Summa skulder och eget kapital 955,8 935,3 919,6 1370,4 1342,9

Ställda panter och ansvarsförbindelser mm

Borgensåtaganden 13 307,7 308,4 7,7

Ansvarsförbindelser pensioner 16 361,7 369,4 373,4 361,7 369,4

Framtida årliga förfallobelopp leasing 15 5,0 6,6 7,4 5,0 7,4

Villkorat ägartillskott

Villkorat ägartillskott, Krokombostäder AB 17 12,7 12,7 12,7

NYCKELTAL

Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) 87% 99% 82% 112% 102%

Lån till anläggningstillgångar 33% 38% 39% 47% 51%

Soliditet (långsiktig betalningsförmåga) 44% 41% 41% 39% 35%

Soliditet inkl ansvarsförbindelse för pensioner 6,4% 1,9% 0,5% 13% 7%

VÅRA RÄKENSKAPER
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Kassaflödesanalys

Årets resultat och 
likviditetstillskott ur resultatet
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Förklaring till diagrammet
Diagrammets nedre kurva visar årets 
resultat och den övre kurvan är rensad från 
transaktioner som inte är in- eller utbetalnin-
gar, till exempel avskrivningar. Den visar hur 
resultatet förbättrar likviditeten. Likviditets- 
tillskotten har möjliggjort amortering av lån 
och investeringar.

KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2021 2020 2019 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat från resultaträkningen 35,6 16,5 -12,8 72,5 20,7

Justering för av- och nedskrivningar 47,8 45,4 40,7 65,9 63,5

Justering för gjorda avsättningar 5,9 5,8 10,8 8,0 7,5

Justering för ej resultatförd justering 1,3 7,1 -27,7 7,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10,0 12,1 1,1 11,3 16,2

Medel från löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapitalet (delsumma) 100,6 86,9 39,8 130,0 115,0

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 9 -9,7 -9,3 7,7 -9,3 -9,6

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga lager

Exploateringstillgångar 8 -11,5 -11,5

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 11 7,8 20,4 -18,5 12,6 18,9

87,2 98,0 29,0 121,8 124,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 2-3 -81,3 -69,7 -66,8 -117,6 -89,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2-3 4,9 0,6 22,7 4,9

Investering i finansiella anläggningstillgångar 7 -2,7 -10,1 -2,7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 7 33,2

-81,3 -67,5 -66,2 -71,8 -87,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 12 40,0 -0,1

Amortering av skuld 12 -30,0 -25,0 -30,0 -25,1

Ökning långfristiga fordringar 7

Minskning av långfristiga fordringar 7 0,6 3,3 0,6 0,6 3,3

-29,4 -21,7 40,6 -29,5 -21,8

ÅRETS KASSAFLÖDE -23,5 8,8 3,4 20,5 15,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 10 66,9 58,1 54,7 100,6 84,9

Likvida medel vid årets slut 10 43,4 66,9 58,1 121,1 100,2

-23,5 8,8 3,4 20,5 15,3
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Noter

NOT 1 Externa kostnader/intäkter i verksamheterna

KOMMUNEN

Kostnad Intäkt Resultat Budget Avvikelse

Saldo enligt driftredovisning: -1 254 302 236 894 -1 017 408 -1 004 640 -12 768

Avgår poster redovisade som finansiella 86 -8 78

Verksamheternas kostnader/intäkter -1 254 216 236 886 -1 017 330

KONCERNEN

Gymnasieförbundet 17,3 % -108 367,0 110 530,0 2 163,0

Räddningstjänstförbundet 14,3 % -19 698,0 20 563,0 865,0

Krokomsbostäder 100 % -91 638,0 113 133,0 21 495,0

Avgår koncerninterna poster 151 061,0 -151 061,0 0,0

delsumma förbund och bolag -68 642,0 93 165,0 24 523,0

Koncernens externa -1 322 858,0 330 051,0 -992 885,0

INTÄKTSFÖRDELNING KOMMUNEN 2021 2020 Ändring (%)

Skatter och bidrag

Skatter 704,0 672,8 4,6%

Utjämning 397,4 383,6 3,6%

Summa skatter och bidrag 1101,4 1056,4 4,3%

Övriga externa intäkter:

Försäljningsmedel 14,8 14,3 3,5%

Taxor och avgifter 71,3 69,2 3,0%

Hyror och arrenden 26,2 26,1 0,4%

Bidrag 106,0 99,9 6,1%

Sålda tjänster/verksamhet 13,1 10,1 29,7%

Sålda anläggningstillgångar 3,3 2,9 13,8%

Övrigt 2,2 1,5 46,7%

Summa övr externa intäkter 236,9 224,0 5,8%

Summa externa intäkter 1338,3 1280,4 4,5%

KOSTNADSFÖRDELNING KOMMUNEN 2021 2020 Ändring (%)

Löner och sociala avgifter 721,6 712,5 1,3%

Pensionskostnader 65,2 62,0 5,2%

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 5,1 2,3 121,7%

Drivmedel, energi och vatten 23,7 17,0 39,4%

Köp av huvudverksamhet 200,7 187,0 7,3%

Lokal- , bostads- och markhyror 36,3 36,1 0,6%

Övriga tjänster 119,5 117,3 1,9%

Lämnade bidrag 36,9 25,3 45,8%

Realisationsförluster och utrangeringar 7,0 17,3 -59,5%

Övriga kostnader 38,2 38,7 -1,3%

Summa externa kostnader 1254,2 1215,5 3,2%

Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen

VÅRA RÄKENSKAPER
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar
Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna

KOMMUNEN KONCERNEN

2021 2020 2021 2020

Markreserv

Anskaffningsvärde 26,0 21,9 36,7 33,5

Årets nyanskaffningar 0,0 4,1 4,1

Ackumulerade upp/nedskrivningar -2,8 -2,8 -2,8 -2,8

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0

Årets försäljningar, bokfört värde -0,2 -0,2 0

Överföringar 20,3 20,3

Delsumma 43,3 23,2 54,0 34,8

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 754,2 730,0 754,2 730

Årets nyanskaffningar 38,8 43,0 38,8 43

Ackumulerade avskrivningar -279,0 -266,5 -279,0 -266,5

Årets avskrivningar -26,0 -25,5 -26,0 -25,5

Ackumulerade upp/nedskrivningar -5,9 3,3 -5,9 3,3

Årets upp/nedskrivningar -3,8 -3,8 0

Årets försäljningar, bokfört värde -18,8 -18,8

Utrangeringar -7,0 -7,0

Överföringar 9,7 9,7

Delsumma 481,0 465,5 481,0 465,5

Fastigheter för affärsverksamhet

Anskaffningsvärde 138,0 126,8 138,0 126,8

Årets nyanskaffningar 15,5 11,2 15,5 11,2

Ackumulerade avskrivningar -48,1 -43,6 -48,1 -43,6

Årets avskrivningar -4,8 -4,4 -4,8 -4,4

Ackumulerade upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0 0,0 0

Överföringar 12,3 12,3

Bokfört värde Krokomsbostäder netto 323,3 344,5

Delsumma 112,9 90,0 436,2 434,5

Räkenskapsgranskning och övrig revision; kostnad (tkr)

Totalt Varav räkenskapsgranskning

Förtroendevalda 202 44

Köpta tjänster 693 135

Övrigt 38 0

Summa 933 179
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar (forts)
Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna

KOMMUNEN KONCERNEN

2021 2020 2021 2020

Publika fastigheter

Anskaffningsvärde 57,4 55,8 57,4 55,8

Årets nyanskaffningar 6,1 1,6 6,1 1,6

Ackumulerade avskrivningar -23,1 -21,3 -23,1 -21,3

Årets avskrivningar -2,2 -1,7 -2,2 -1,7

Ackumulerade upp/nedskrivningar -1,6 -0,1 -1,6 -0,1

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0

Årets försäljningar, bokfört värde 0

Överföringar 25,1 25,1

Delsumma 61,7 34,3 61,7 34,3

Fastigheter för annan verksamhet

Anskaffningsvärde 37,0 36,8 37,0 36,8

Årets nyanskaffningar 7,3 0,2 7,3 0,2

Ackumulerade avskrivningar -11,1 -9,6 -11,1 -9,6

Årets avskrivningar -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Ackumulerade upp/nedskrivningar -9,1 -9,1 -9,1 -9,1

Årets upp/nedskrivningar 0

Årets försäljningar, bokfört värde 0

Delsumma 22,6 16,8 22,6 16,8

Pågående ny- till- ombyggnad

Anskaffningsvärde 8,0 0,8

Årets nyanskaffningar 32,4 12,8

Ackumulerade avskrivningar 0

Årets avskrivningar 0

Justering anskaffningsvärde -21,2 -5,5

Delsumma 0,0 0,0 19,2 8,1

Summa fastigheter/anläggningar 721,5 686,8 1 074,7 994,0

VÅRA RÄKENSKAPER

NOT 3 Maskiner och inventarier

KOMMUNEN KONCERNEN

2021 2020 2021 2020

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 110,0 100,2 173,5 156,8

Årets nyanskaffningar 13,6 10,3 19,7 17,1

Ackumulerade avskrivningar -68,9 -56,9 -116,2 -100,4

Årets avskrivningar -12,7 -12,2 -17,2 -16,4

Summa maskiner och inventarier 42 41,4 59,8 57,1
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NOT 6 Årets resultat/eget kapital
Det egna kapitalet förändras enligt följande:

(mnkr)
KOMMUNEN

2021 2020

Ingående balans 9,4 0,0

Förändring utanför resultaträkning -1,3 -7,1

Årets resultat 35,6 16,5

Utgående balans 43,7 9,4

VÅRA RÄKENSKAPER  

NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

 
(tkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2021 2020 2021 2020

Intäkter:

Likvida medel 365 726 33 579 794

Utdelning 393 318 397 322

Borgensavgift 1 200 1 200 0 0

Långfristig utlåning 379 411 379 411

Summa intäkter: 2 337 2 655 34 355 1 527

Kostnader:

Anläggningslån 2 078 2 600 3 595 4 125

Ränta pensionsskuld 1 045 1 588 1 224 1 805

Övrigt 287 235 294 242

Summa kostnader 3 410 4 423 5 113 6 172

NOT 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 22:17

 
(tkr)

KOMMUNEN

Bokslut 
2021

Budget 
2021

Bokslut 
2020

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 684 553 684 000 687 314

Slutavräkning föregående år 19 649 -5 300 -14 324

Mellankommunal utjämning -175,6 -100 -182

Summa skatteintäkter 704 026 678 600 672 808

Bidrags- och avgiftsintäkter

Inkomstutjämningsbidrag 191 429 189 400 181 087

Strukturbidrag 11 571 11 600 11 512

Kostnadutjämningsbidrag 84 842 85 000 83 785

Bidrag för LSS-utjämning 19 285 15 800 22 398

Regleringsavgift 44 677 44 700 15 305

Fastighetsavgift 39 484 39 800 36 011

Övriga generella bidrag * 6 133 6 200 32 183

Summa bidragsintäkter 397 420 392 500 382 281

Totalt 1 101 447 1 071 100 1 055 089
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NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar

KOMMUNEN

2021 2020

Spec. utlämnade lån

-Näskottshallen 0,5 0,5

-Infrastrukturbidrag Funkt. Mittstråket 0,0 0,4

-Förlagslån Kommuninvest 0,0 0,0

-Jämtidrottshallen i Ås AB 10,0 10,6

-uppskjutna skattefordringar

-Östersunds kommun

Summa: 10,5 11,5

KOMMUNEN

2021 2020

Specifikation värdepapper mm

-aktier/andelar koncernföretag 6,5 6,5

-aktier/andelar övriga företag 14,5 14,5

-grundfondskapital 0,6 0,6

Summa: 21,6 21,6

NOT 8 Exploateringsfastigheter
 
(mnkr)

KOMMUNEN

2021 2020

Anskaffningsvärde 85,3 86,2

Årets nyanskaffningar 11,6 5,4

Ackumulerade upp/nedskrivningar 0,2 0,4

årets upp/nedskrivningar -7,9 -0,2

Årets försäljningar, bokfört värde -3,6 -6,3

Överföringar -57,0

Summa 28,6 85,5
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NOT 10 Likvida medel
 
(mnkr)

KOMMUNEN

2021 2020

Totalsaldo koncernkonto Kommunen & Krokomsbostäder

-banktillgodohavanden 43,4 66,9

-kontanter 0,0

Summa 43,4 66,9

Förändring (+= ökning) -23,5 8,8

NOT 9 Kortfristiga fordringar

Fakturafordringarnas värde har nedjusterats med 3084 tkr avseende obetalda fordringar per 21-12-31 med förfallodag t o m 20-12-31. Motsvarande belopp 
2020 var 2 755 tkr.

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2021 2020

-statlig fordran 38,5 36,2

-kundfordringar 11,5 15,3

-periodiserat 9,2 13,1

-mervärdesskatt 7,6 6,8

-övrigt 21,5 7,2

Förändring (+= ökning) 88,3 78,6

Summa 9,7 9,3

De likvida tillgångarna hos , Krokomsbostäder AB och Krokoms kommun samlas i ett koncernkonto som möjliggör ett ur räntesynpunkt effektivare likviditet-
sutnyttjande.

NOT 11 Kortfristiga skulder
 
(mnkr)

KOMMUNEN

2021 2020

-periodiserat 34,2 37,5

-leverantörsskulder 29,2 19,9

-personalens skatter o sociala avgifter 24,5 26,9

-semesterlöneskuld inkl okompens. övertid 36,9 35,7

-individuell pensionsavsättning 26,3 24,0

-löneskatt pensionsavsättning 6,4 5,8

-skatteskulder 1,9 1,7

-övrigt 24,5 24,6

S:a 183,9 176,1

Förändring (+= ökning) 7,8 -18,5
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Förfallotider KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

mnkr procent mnkr procent mnkr procent

Låneskuldens struktur - lånelängd

Andel som förfaller inom 1 år 40 16% 50 17% 90 17%

Andel som förfaller mellan 1-2 år 30 12% 100 33% 130 24%

Andel som förfaller mellan 2-3 år 60 24% 50 17% 110 20%

Andel som förfaller mellan 3-4 år 55 22% 30 10% 85 16%

Andel som förfaller mellan 4-5 år 40 16% 70 23% 110 20%

Andel som förfaller mellan 5-6 år 0 0% 0 0% 0 0%

Andel som förfaller mellan 6-7 år 20 8% 0 0% 20 4%

Summa 245 100% 300 100% 545 100%

Räntor 
Låneskuldens struktur - räntor

KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

Andel med rörlig ränta 12% 0% 6%

Andel med fast ränta 88% 100% 94%

Genomsnittsränta momentant 211231 0,78% 0,51% 0,63%

jämförelse 2020 0,80% 0,52% 0,71%

0

50

100

150

KBAB

Kommunen

Antal
Kapitalbindningstid

4–5 år3–4 år2–3 år1–2 år0–1 år 5–6 år 6–7 år

 
(mnkr)

KOMMUNEN

Upplåning 245,0

Anläggningsavgifter VA netto 12,3

Investeringsfond Renhållning 3,0

260,3

VÅRA RÄKENSKAPER

NOT 12 Långfristiga skulder

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2021 2020

Ingående låneskuld 275,0 300,0

Nyupplåningar/amortering -30,0 -25,0

Utgående låneskuld 245,0 275,0
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NOT 13 Borgensåtaganden

Anmärkning: Kommunen har inte behövt lösa in några borgensåtaganden 2021

Kommuninvest – uppgifter om solidarisk borgen
Krokoms kommun har i juni år 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respekti-
ve medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid 
en uppskattning av den finansiella effekten av Krokoms kommun ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommunin-
vest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138  kronor och totala tillgångar till 518 679 716  010  kronor. Krokoms kommun andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 634 224 796  kronor (0,12412 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 642 444 372 kronor (0,12386%).

NOT 14 Ansvarsförbindelser

NOT 15 Framtida årliga belopp leasingavgifter

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2021 2020 2021 2020

-Krokomsbostäder 300,0 300,0

-bostadslån egna hem 0,6 0,6 0,6

-ishall 3,3 4,2 4,2

-bygdegårdar 1,7 1,9 1,9

-äldrekooperativ 0,3 0,4 0,4

-förskolor 0,6 0,6 0,6

Summa: 306,5 307,7 0,0 7,7

KOMMUNEN

2021 2020

 Pensioner intjänade t o m 1997-12-31

 Ingående pensionsskuld 369,4 373,3

 Utbetalningar -17,8 -17,8

 Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 5,2 9,0

 Aktualisering

 Förändrad diskonteringsränta

 Ändrat livslängdsantagande 6,5

 Övrigt -0,1 5,7

 Årets förändring av löneskatt, 24,26% -1,5 -0,8

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt 361,7 369,4

 
(tkr)

KOMMUNEN

2021 2020

Betalda leasingavgifter 4 454 4 563

Årliga förfallobelopp 5 027 6 575

Varav

- Förfallotidpunkt, inom 1 år 2 955 3 007

- Förfallotidpunkt, inom 2-4 år 2 073 3 568
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NOT 16 Pensionsförpliktelser
Pensionskuldens storlek baserar sig på beräkningar av Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (KPA). Fr o m 1998 redovisas, enligt kommunal redovisnings- 
lag, intjänade pensioner före 1998 som en ansvarsförbindelse. Från och med år 2000 redovisas även upplupen löneskatt för såväl avsättning som ansvars-
förbindelse. 
Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.  
Inga särskilda placeringar för de totala förpliktelserna är gjorda.  

* Se även under redovisningsprinciper

NOT 17 Villkorat ägartillskott
Bidrag motsvarande lånekostnaderna för ett femårigt underhållslån har under 1994-99 utbetalats till Krokomsbostäder AB med respektive 1 740, 2 792, 2 612,  
2 432, 2 252 och 872 tkr. Kommunens ägartillskott ska återbetalas då företagets reservfond återuppbyggts till 10 mnkr.

KOMMUNEN KONCERNEN

Förpliktelse per 31 dec 2021 2020 2021 2020

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 83,1 77,3 97,1 89,8

Ansvarsförbindelser för pensionsskuld 361,7 369,4 361,7 369,4

Avgiftsbestämd ålderspension 33,0 29,8 36,7 33,2

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0,0 0,0 0,0 0,0

Totala förpliktelser 477,8 476,5 495,5 492,4

(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26 procent)* 93,5 93,0 97,5 96,8

KOMMUNEN

Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt 2021 2020

Ingående avsättning inkl löneskatt 77,2 71,2

Utbetalningar -2,6 -2,6

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 1,0 1,6

Nyintjänande under året 3,6 5,6

 Förändrad diskonteringsränta 0,0

Förändrat livslängdsantagande 2,7

Övrigt 0,2

Årets förändring av löneskatt, 24,26% 1,2 1,2

Avsättning för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-SAP 83,1 77,2

KOMMUNEN

Avsättningar för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP, 5 st 2021 2020

Ingående avsättning inkl löneskatt 0,1 0,2

Utbetalningar -0,1 -0,1

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp

Övrigt 0,1 0,0

Årets förändring av löneskatt, 24,26% 0,0

Summa avsättning 0,1 0,1

Aktualiseringsgrad 95,0% 95,0%
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Årsredovisningen är i huvudsak upprättad i enlighet med 
Lagen om kommunal redovisning och rekommendatio-
ner från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Undan-
tag redovisas under Avvikelse från redovisningsprinciper. 
Redovisningen för kommunens bolag upprättas i enlighet 
med Årsredovisningslagen och även enligt Bokförings-
nämndens  allmänna råd BFNAR2012:1.

Från och 2021 är budgeten periodiserad per månad 
och även redovisningen har förbättrats avseende bokfö-
ring på den period en post hör. 

Byte av redovisningsprinciper
Från och med 2021 redovisas exploateringsfastigheter 
under omsättningstillgångar.

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms 
kommun och Krokomsbostäder AB till 100%. Jämt-
lands Räddningstjänstförbund, 14,3 %, och Jämtlands 
gymnasieförbund, 17,4 %. Konsolidering har skett i den 
sammanställda redovisningen med proportionell metod 
utifrån nämnda procenttal. På resultaträkningen har 
eliminering av kommunbidraget, smärre direkta mellan-
havanden och räntekostnader skett. 

Övriga kostnader och intäkter är upptagna i förhållan-
de till kommunens andel. Balansräkningens poster är 
upptagna helt i proportion till andelstalet, liksom kon-
cerninterna elimineringsposter.

Intäkter
Intäkter redovisas i enlighet med RKR R2.
Skatteintäkter redovisas det år som de skattskyldigas 
inkomst tas upp till beskattning i den utsträckning det är 
möjligt. Till grund för detta Används Sveriges kommuner 
och regioners beräkningsverktyg och rekommendationer.

Övriga intäkter
EU- och statsbidrag ska redovisas enligt det aktuella 
bidragets villkor och restriktioner. Statsbidrag kan vara 
generella, riktade eller ges i form av kostnadsersättning-
ar. Kostnadsersättningar är ersättning för kostnader som 
kommunen har med anledning av en statligt beslutad 
skyldighet att utföra eller tillhandahålla något.

I den mån en avgift eller ett offentligt bidrag är hän-
förbart till en investering, ska inkomsten intäktsföras på 
ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och 
förbrukning.

Kostnader
Avskrivningar
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livs-

längd. Avskrivningen påbörjas månaden efter anskaff-
ning/färdigställande.

Följande avskrivningstider har tillämpats tom 2015: 
Byggnader och anläggningar 20 och 33 år, 
maskiner, fordon, inventarier 5-10 år, PC:n 3 år,  VA-an-
läggningar 25 och 50 år. 

Från och med 2016 tillämpas komponentredovisning 
på nya investeringsprojekt enligt  RKR:s (Rådet för kom-
munal redovisning) rekommendation 4. Komponentredo-
visning	innebär	att		varje	objekt	delas	upp	i	flera		kompo-
nenter med olika avskrivningstider och syftet är att bättre 
spegla tillgångarnas verkliga värde. 

Immateriella anläggningstillgångar RKR R3
Utgifter	hänförliga	till	vad	som	enligt	RKR	3	kan	klassifi-
ceras som immateriella tillgångar har kostnadsförts och 
således redovisas inga immateriella anläggningstillgång-
ar i balansräkningen.

Personalkostnader 
Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid, 
fyllnadstid, obekväm arbetstid och jour bokförs med en 
månads eftersläpning, vilket innebär att lönekostnader 
avseende december månad bokförs i januari nästkom-
mande år.  En uppskattad skuld är uppbokad i samband 
med bokslutet. Per 2021-12-31 uppgick denna till 8,7 
mnkr. Outtagen semester och övertidskompensation har 
periodiserats, med 36,9 mnkr.

Personalförsäkringar
Personalförsäkringar och andra personalavgifter i 
löpande bokföring görs personalomkostnadspåslag på 
bokförda löner med 38,00% för huvudparten av de olika 
lönetyperna. Slutliga kostnader för året har räknats fram 
och periodisering har skett.

Kostnadsräntor
Lånekostnader RKR 15.2 Lånekostnader hanteras enligt 
huvudmetoden, d v s de belastar resultatet för den period 
de uppkommer - ingen aktivering görs.

Jämföreslestörande poster
Vi	har	bedömt	att	inga	jämförelsestörande	poster	finns	
för aktuella år.

Avsättningar och pensionsskuld
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår 
i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. Visstidspensioner följer enligt kom-
munens pensionspolicy avtalen i §10 i PA-KL och §10 
PBF. Enligt dessa avtal sker beräkning av visstidspension 
genom att multiplicera en bruttopensionspoäng som 
beror på anställningstid med för varje tid gällande basbe-

Redovisningsprinciper 
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lopp. Visstidsförordanden redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Av-
tal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Pensionsrätt intjänade från och med 1998 redovisas 
som en avsättning i balansräkningen. Ränta på pen-
sionslöften intjänade fr o m 1998 redovisas under posten 
finansiella	kostnader.

Kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 
är 361,7 mnkr (369,4), redovisas utanför balansräkningen 
under rubriken ansvarsförbindelser och ställda panter. 

Som kortfristig skuld redovisas den del av kommu-
nens pensionsåtagande som kallas avgiftsbestämd 
ålderspension. Denna betalas ut året efter intjänandeåret 
till ”pensionsvalet” och placeras efter den anställdes öns-
kemål. 20211231 är beloppet 26,3 mnkr plus löneskatt  
6,7  mnkr, sammanlagt 33 mnkr.

Förmånsbestämd ålderspension intjänad efter 1998 
redovisas som avsättning. Löneskatt ingår i pensions-
skulden med 24,26 procent på pensionskostnaderna. 

Avsättning för återställande av deponier
RKR R9 En avsättning till återställande av äldre avfalls-
deponier gjordes 2005 med 2,5 mnkr varav återstår 1,7 
mnkr	per	2021-12-31.	Ytterligare	4,2	mnkr	finns	avsatta	
för nu aktiva deponier.

Leasingavtal 
En tillgång som leasas syns inte i balansräkningen utan 
redovisas i stället som en kostnad i resultatet. Enligt RKR 
R5	ska	kommuner	klassificera	befintliga	leasingavtal.	
Kommunens leasingavtal bedöms som operativa, vilket 
enligt rekommendationen innebär att leasingavtalet inte 
ska redovisas i balansräkningen. Framtida kostnader för 
leasing och hyresavtal längre än tre år ska redovisas i 
not.	Krokoms	kommun	har	klassificerat	bil-leasing	och	
leasing av skrivare som operationella. Bil-leasingens 
framtida kostnader framgår av not.

Hyresavtal	för	fastigheter	kan	bedömas	vara	finansiel-
la och då ska t ex fastigheten tas upp som anläggnings-
tillgång. Kommunen har inte analyserat om vi har något 
hyresavtal	som	anses	som	finansiellt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen	upprättas	enligt	direkt	metod.	Det	
redovisade	kassaflödet	omfattar	endast	transaktioner	
som medför in- eller utbetalningar.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. 
Indelas	i	materiella	och	finansiella	anläggningstillgångar.
Avskrivningar
Avskrivningarna redovisas som en egen rad och är en 
planmässig nedskrivning av de materiella anläggnings-
tillgångarna. Ska i princip motsvara förslitning och/eller 
förbrukning av anläggningstillgång. Se även redovis-
ningsprinciper.
Avsättningar
För ekonomiska förpliktelser som ej är helt bestämd i tid 
eller storlek kan kommunen avsätta medel. Framförallt 
redovisas avsättning för personalens framtida pensioner 
här. Se även redovisningsprinciper.
Ansvarsförbindelser
Möjliga åtaganden beroende på osäkra framtida händel-
ser som bara delvis kan kontrolleras av den redovisnings-
skyldige. Åtagandets storlek kan ofta inte fastställas med 
tillförlitlighet.
Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning 
den 31 december för aktuellt år och innehåller tillgångar, 
skulder, avsättningar och eget kapital.

Balanslikviditet
Betalningsberedskap på kort sikt. Beräknas genom att 
omsättningstillgångarna divideras med kortfristiga skul-
der. Anges i procent.
Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder är kommunens 
egna kapital och delas in i rörelsekapital och anläggning-
skapital.
Extraordinära kostnader och intäkter
Kostnader eller intäkter av engångskaraktär och av större 
omfattning kallas extraordinära kostnader och intäkter.
Finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar som aktier, andelar, bundna värdepapper, 
grundfondskapital och långfristiga utlämnade lån.
Finansiella kostnader och intäkter
Här	redovisas	kostnader	och	intäkter	för	kommunens	fi-
nansverksamhet, t ex räntebetalningar på lån, intäktsrän-
tor	på	bankkonton,	och	utdelning	på	aktier	samt	finansiell	
kostnad i pensionsavsättning.
Fordringar
Fordringar med löptid längre än ett år kallas långfristiga, 
övriga kortfristiga. 

Ord- och begreppsförklaringar

VÅRA RÄKENSKAPER
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Ord- och begreppsförklaringar, forts

VÅRA RÄKENSKAPER

Kassaflödesanalys
Översiktlig redovisning av hur årets drift- investerings- lå-
neverksamhet med mera har bidragit till förändringen av 
kommunens ekonomiska ställning. 
Kapitaltjänstkostnader
Består av avskrivningar och intern ränta. Internräntan är 
en kalkylerad räntekostnad för kommunens anläggnings-
tillgångar. Utgör en tänkt ersättning för internt nyttjande 
av kapital som t ex byggnader.
Kommunalskatt
Under rubriken kommunalskatt redovisas skatteintäkter 
från kommunmedborgarna, utjämnings- och generella 
statsbidrag från staten, skatteväxling mellan kommuner-
na i länet.
Kostnader och intäkter på resultaträkningen
I ”kostnader” och ”intäkter” ingår verksamheternas kost-
nader och intäkter med de interna transaktionerna bort-
räknade. Där ingår även avsättning till framtida pensions-
utbetalningar och försäljning av anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar
Fast eller lös egendom avsedda att stadigvarande inne-
has, ex fastigheter, byggnader, fordon, inventarier och 
maskiner.
Nettoinvestering
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag 
och anläggningavgifter och tomtförsäljning i exploate-
ringsområden.
Nettokostnad 
Driftkostnader med avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. 

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna omfattar kassa- och banktillgo-
dohavanden, fordringar med kortare löptid än ett år, lager 
och periodiseringar.
Panter och ansvarsförbindelser
I anslutning till balansräkningen redovisas ställda panter 
och ansvarsförbindelser. Det är i första hand frågan om 
pensionsutfästelser och borgen för lån, som inte ingår i 
balansräkningen.
Periodiseringar
Fördelning av kostnader eller intäkter på det bokföringsår 
de hör via balansräkningen.
Resultaträkning
Resultaträkningen är en översiktlig sammanställning 
av årets driftverksamhet och hur den påverkar det egna 
kapitalet.
Skulder
Skulder med löptid längre än ett år kallas långfristiga, 
övriga kortfristiga. Undantagna är lån upptagna utöver 
checkkredit	i	långfristig	finansiering	även	om	de	har	kor-
tare löptid än ett år.
Soliditet
Visar andelen eget kapital i förhållande till anläggningstill-
gångarna. Långsiktig betalningsförmåga.
Årets resultat
Slutsumman av resultaträkningen heter årets resultat 
och förändrar kommunens egna kapital. Vid förlust en 
minskning, vid vinst en ökning.
Enheter: mnkr = miljontals kronor, tkr = tusentals kronor

Illustrationen beskriver drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens 
övriga delar



Våra verksamheter
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VÅRA VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen verksamheter lämnar vid bokslutet 
2021 ett överskott med 6,4 miljoner kronor.

Avvikelser från budget förklaras främst av att IT-en-
hetens planerade aktiviteter och projekt skjutits fram på 
grund av pandemin men även på grund av vakans inom 
enheten.	För	Lärcentrum	har	kostnader	för	medfinan-
siering från 2020 återbetalats och bidrar till överskottet 
2021. Inom kulturenheten har inställda kulturaktiviteter 
samt vakanser inom fritidsgårdar kvällstid inneburit 
minskade kostnader. Även ekonomiavdelningen har på 
grund av vakans sänkta kostnader på men även för mins-
kat köp av konsulttjänster. Hos administrativa avdelning-
en har minskade kostnader för tryckerimaskiner samt för 
förbrukningsmaterial i vaktmästeriet lämnat överskott.

Avvikelser i form av underskott till följd av kostnader 
för ombyggnation av Smedjan, handledartjänst inom 

Café Delikat samt för kalkningsuppdrag. För fordonslea-
singen uppstår underskott på grund av minskat nyttjande 
av Bilpoolen.

2021 har varit ett år som i hög grad präglades av dis-
tans. Distansarbete till följd av pandemin är något som 
främst berör de som arbetar på kontor och som med-
verkar i många möten och där har kommunstyrelsens 
verksamheter en ledande roll. Både arbetssätt och teknik 
har utvecklats på ett positivt sätt men frågan är hur det 
påverkar arbetsmiljön och samarbetsmöjligheterna. 
Det	finns	tecken	som	talar	för	att	arbetsmiljön	drabbas	
negativt när man träffas fysiskt i allt mindre grad och får 
betydligt	fler	timmar	framför	dataskärmen.	Inte	sällan	
används luncher för extramöten eller telefonsamtal. Ut-
värderingen får visa hur den långsiktiga effekten blir men 
kortsiktigt	finns	allvarliga	tecken.

Även år 2021 präglades i hög grad av distansarbete då kommunstyrelsens verksamheter 
hör till dem som enklast har kunnat ställa om. Pandemin har påverkat på många sätt och 
några verksamheter har tvingats prioritera om och avstå från planerade satsningar. 

Kommunstyrelsen
Krokoms kommun tog ungdomar till hjälp för att kartlägga spontanaktivitetsytor.

Foto: Anneli Åsén
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Pandemin har påverkat på många sätt och några verk-
samheter har tvingats prioritera om och avstå från plane-
rade satsningar. Exempel på det är kultur- och fritid, HR, 
kommunikation och IT-enheten. Även resor och konferen-
ser har i princip varit inställda under 2021.

Resultatmässigt har kommunstyrelsens verksamheter 
stått sig väl, ekonomiskt går nämnden med ett stort plus 
och	flertalet	övergripande	uppdrag	är	genomförda	eller	
på god väg. Ambitionen att förändra till en bättre och 
smidigare administrativ hantering är stor och många bra 
arbeten är inledda, exempelvis den digitala arbetsplatsen 
samt genomlysning och förändring av ekonomiproces-
sen.	Ett	flertal	digitala	tjänster	har	också	utvecklats	med	
hjälp av kommunledningsförvaltningen.

Investeringstakten ökar utifrån nya planer som tas 
fram och nya bostadsområden som projekteras. Stora 
VA-satsningar är under genomförande och ett antal olika 
igångsättningstillstånd har beslutats. Vindkraftens vara 
eller	icke	vara	har	diskuterats	flitigt	både	internt,	externt	
och via media. Kommunfullmäktige tog beslut om en re-
videring av nuvarande tematiska tillägg i översiktsplanen 
avseende vindkraft. 

Utvecklingen av digitala tjänster har fortsatt och en 
modell för medborgardialog är framtagen. Modellen kan 
användas både digitalt och via fysiska möten. 

Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter 

(tkr) Redovisat 2021
kostnad

Redovisat 2021 
intäkt

Redovisat 2021 
netto

Budget 2021 
netto

Budgetavvikelse 
2021

Redovisat 2020
netto

Kommunstyrelsen -2 339 0 -2 339 -2 542 203 -2 829

Gemensamma verks. -40 826 3 205 -37 621 -42 481 4 860 -36 214

Kommunikation -2 078 8 -2 070 -2 370 300 -3 089

Näringslivsavdelningen -19 017 5 003 -14 014 -14 860 846 -13 380

Övrigt -18 135 6 295 -11 841 -12 054 214 -10 543

Summa -82 395 14 510 -67 884 -74 306 6 422 -66 055

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts
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 0

Summering av nämndens måluppfyllelse och ekonomi

Kommunfullmäktige
Ekonomisk redovisning för kommunfullmäktige
Resultaträkning (mnkr 
netto)

Redovisat 2021
kostnad

Redovisat 2021 
intäkt

Redovisat 2021 
netto

Budget 2021 
netto

Budgetavvikelse 
2021

Redovisat 2020
netto

Summa -2 709 0 -2 709 -2 954 245 -2 367

Valnämnd
Under 2021 har inga val eller folkomröstningar ägt rum. Ett nämndsmöte hölls den 31 augusti. Nämndens presidie 
och valkansliet har deltagit vid valmyndighetens och SKR:s nationella valkonferens den 21 september. Kommande år, 
2022, är det allmänna val den 11 september. Valnämndens ordförande: Tommy Lennartsson, C, 1:e vice ordförande: 
Lena Persson, KD, 2:e vice ordförande: Viveca Asproth, S.
Ekonomisk redovisning för valnämnden 
Resultaträkning (mnkr 
netto)

Redovisat 2021
kostnad

Redovisat 2021 
intäkt

Redovisat 2021 
netto

Budget 2021 
netto

Budgetavvikelse 
2021

Redovisat 2020
netto

Summa -89 0 -89 -100 11 -14

Överförmyndarnämnden
Ekonomisk redovisning för överförmyndarnämnden
Resultaträkning (mnkr 
netto)

Redovisat 2021
kostnad

Redovisat 2021 
intäkt

Redovisat 2021 
netto

Budget 2021 
netto

Budgetavvikelse 
2021

Redovisat 2020
netto

Summa -2 088 0 -2 088 -2 684 596 -2 336

—

För respektive nämnd visar årsredovisningen en enkel sammanställning av 
om kommunens övergripande mål är uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte 
uppfyllda. Ytterligare information på målnivå får du i nämndsbilagan.

Läs mer på www.krokom.se/ekonomi

VÅRA VERKSAMHETER
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VÅRA VERKSAMHETER

Även detta år har präglats av Corona-pandemin. Hemar-
bete och digitala möten har blivit vardag för många. För 
verksamheterna har det inneburit kontinuerliga förändring-
ar och krävt en stor anpassningsförmåga. Biblioteksverk-
samheten påverkades där både besök och utlån minskade 
på alla enheter.

Sjukfrånvaron har varit hög för personal, förskolebarn 
och elever eftersom rådande läge har krävt hemmavistel-
se vid förkylningssymtom. Detta har inneburit fjärrunder-
visning på skolor vid några tillfällen när det varit svårt att 
rekrytera vikarier. Dock har varken förskolor eller skolor 
behövt stänga. Många elever med modersmål har haft 
hög frånvaro, och undervisning på distans och via fjärr 
har delvis genomförts i slutet av höstterminen.

Trots ansträngt läge har utvecklingsprojektet i samver-
kan med Skolverket, Samverkan för bästa skola, fortskridit. 
De fysiska träffarna har dock ersatts av digitala möten.

Föllinge servicekontor/bibliotek återinvigdes i maj efter 
att ha varit stängt på grund av omfattande renoveringar.

Kulturrådet beviljade bidrag till en fortsättning att 
utveckla programverksamheten vid Krokoms bibliotek i 
samverkan med lokala aktörer.

Kulturskolan har genom bidrag kunnat erbjuda kost-
nadsfria kurser vilka bidragit till att bredda verksamheten.

Det är ett fortsatt högt tryck på förskoleplatser på 
många av kommunens förskolor. Nybyggnationen av 
förskola i Krokom är pausad i väntan på utlåtande från 
Länsstyrelsen gällande en sällsynt fjäril som håller till på 
tänkt tomtmark.

Behörigheten till ett gymnasieprogram fortsätter 
att förbättras och så högt genomsnittligt meritvärdet i 
årskurs 9 har aldrig tidigare uppmätts. Likvärdigheten 
mellan skolor har ökat, tryggheten är enligt hälsosamtal 
och enkätundersökningar hög bland eleverna.

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 var rekordhögt 2021 och till det kan vi lägga att 
likvärdigheten mellan skolorna har ökat. Att Krokoms kommun har blivit en PEP-kommun 
är	glädjande,	flera	skolor	arbetar	med	att	främja	fysisk	aktivitet	och	goda	matvanor.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn på föräldrakooperativet Lillstugu i Aspås rutschar ner i full fart.

Foto:  Anneli Åsén
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VÅRA VERKSAMHETER

Krokom har under året blivit en PEP-kommun. Flera 
skolor har startat arbetet med att främja fysisk aktivitet, 
hälsosamma val och goda matvanor.

Nya skolskjutsreglementet skapade debatt bland vård-
nadshavare. Detta medförde stort merarbete för staben. 
Även	flera	långtidssjukskrivningar	bland	ledningsfunktio-
nen har påverkat förvaltningens arbete.

Flera tragiska händelser har drabbat vår skolkommun, 
där barn och elever har minst sitt liv. Krisledningen på 
förvaltningen och enheter har fungerat väl i dessa situa-
tioner.

Glädjande redovisas för året 2021 ett positivt resultat 
på 1,5 miljoner kronor. Det beror framför allt på statliga 
intäkter för sjuklöneersättning, minskade barngrupper 
samt extra skolmiljard.

Fokus under 2022 kommer fortsatt ligga på att jobba 
med ökad likvärdighet och bättre resultat i skola och 
förskola.

Ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

(tkr) Redovisat 2021
kostnad

Redovisat 2021 
intäkt

Redovisat 2021 
netto

Budget 2021 
netto

Budgetavvikelse 
2021

Redovisat 2020
netto

Administration -7 260 52 -7 207 -7 430 223 -7 110

Övergripande BUN -2 174 0 -2 174 -2 249 75 -662

Barnomsorg -146 891 26 216 -120 676 -122 706 2 031 -120 628

Grundskola inkl SYV & särskola -271 747 27 783 -243 964 -243 209 -755 -241 540

Kulturskola -4 290 884 -3 406 -3 331 -75 -3 509

Bibliotek -6 811 1 246 -5 565 -5 570 5 -5 373

Summa -439 172 56 181 -382 991 -384 495 1 503 -378 822

Summering av nämndens måluppfyllelse och ekonomi

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts
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För respektive nämnd visar årsredovisningen en enkel sammanställning av 
om kommunens övergripande mål är uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte 
uppfyllda. Ytterligare information på målnivå får du i nämndsbilagan.

Läs mer på www.krokom.se/ekonomi

Frida Kjellgren och 
Camilla Abramsson 
från Spilloteket är i 
skapartagen med 
elever på Aspås 
skola.
Foto:  Anneli Åsén
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Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas redovisa 
ett underskott på -1,8 mnkr för 2021. I resultatet ingår 
Covid-relaterade kostnader med cirka 1,1 mnkr, varav 
ökade sjuklönekostnader 0,3 mnkr. För dessa har statlig 
ersättning	erhållits	med	0,3	mnkr.	Beträffande	taxefinan-
sierade verksamheter så redovisar Vatten ett överskott 
på ca +0,4 mnkr, det innebär en lägre återbetalning 
av balanserat underskott än den budgeterat på ca 1,7 
mnkr. Det beror främst på ökade el- och bränsle- och 
materialkostnader samt överlappande bemanning för 
kompetensöverföring i samband med pensionsavgångar. 
Renhållning redovisar överskott på +1,1 mnkr, främst 
kopplat till högre intäkter än budgeterat avseende. Resul-
tatet innebär att det balanserade underskottet på 785 tkr 
kan återbetalas. 

Största	avvikelserna	mot	budget	återfinns	inom	Plan-	
och fastighetsavdelningen, främst avseende el- och 

uppvärmningskostnader, som redovisar ett underskott 
på ca -1,3 mnkr. Andra större kostnadsavvikelser är snö- 
och halkbekämpningskostnaderna som också har varit 
högre än budgeterat, ca -0,5 mnkr, samt högre kostnader 
än budgeterat avseende inhyrda lokaler, -0,8 mnkr. Det 
uppvägs till en del av något lägre kostnader för bostads-
anpassning +0,2 mnkr samt driftkostnader inom Mark 
o park, +0,1 mnkr. men främst är det Kostenheten som 
uppvisar lägre kostnader än budget, +1,0 mnkr.

Plan och fastighet
Kravet på aktuella översiktsplaner samt detaljplanering 
ökar. För att möta den stora efterfrågan på byggbar mark 
och kommunens ambition att växa krävs mer personella 
resurser,	rekryteringsarbete	pågår	men	utmaningar	finns	
i  att hitta rätt kandidater.

Runt om i kommunen sker fortsatt många planer och 

Krokoms kommun växer och det är många planer och byggnationer på gång runt om i 
kommunen. Arbetet med den stora utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i Ås/Dvär-
sätt är ett expempel på ett projekt som tar stora resurser i anspråk. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Tomas Johansson och Marcus Sundkvist jobbar på ÅVC i Krokom. 

Foto:  Anneli Åsén

VÅRA VERKSAMHETER
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byggnationer. I Nälden har nu tagits igångsättningstill-
stånd för projektering och senare byggnation av håll-
platsen och även ny skola. Ny skolbyggnad på Rödön 
har uppförts under året och byggnaden togs i bruk till 
höstterminstarten 2021.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att det tema-
tiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft ska 
revideras samt att revidera den kommunomfattande 
översiktsplanen.

Projektering av den omfattande utbyggnaden av 
vatten- och avloppsnätet i Ås/Dvärsätt har fortsatt under 
året och de första etapperna beräknas kunna upphandlas 
under 2022 för genomförande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under förra 
året att säga upp arrendeavtal gällande vindkraftsetable-
ring på kommunens fastighet Nordbyn 1:27. Parterna var 
oense i detta och har enats om att hänskjuta frågan till 
arrendenämnden för avgörande.

Upphandling av tioavdelnings förskola i Krokom har 
legat ute och tilldelning har genomförts. 

Torsta, Rösta, Grönt Center
Inom verksamheten har man under året, så som andra 
aktörer på fastighetsmarknaden också vittnar om, tappat 
hyresgäster som en följd av pandemin och hemarbetet. I 
skrivande	stund	finns	nio	verksamheter	i	husen	på	områ-
det.	Positivt	är	att	flera	av	de	befintliga	verksamheterna	
har ökat sina förhyrningar.

Som en följd av pandemin har arbetet med att utveck-
la ett workplace och arbetshubb-koncept tillsammans 
med KBAB tagit fart, det är tänkt att omfatta bland annat 

lokaler i Föllinge och Änge. Grönt Center har gjort en del 
investeringar som en början på den anpassningen.

Vatten
Arbeten som skett och pågår inom avdelningen är 
VA-utbyggnad Stråket, sökande av nya vattentäkter i 
Änge, Häggsjövik och Valsjöbyn samt utökad kapacitet 
på Uddero, nya reningsverk i Kluk, Bakvattnet och Laxsjö 
samt	flertalet	förnyelseprojekt	på	ledningsnät.

Annat som belastat verksamheternas resurser är en 
stor driftstörning i området Nälden, Vaplan och Ytterån.

Då kommunen har växlat upp för att växa påverkar 
det starkt organisationen och utveckling pågår inom alla 
grupper. Trycket på VA-ingenjörerna är generellt högt. 
Under året ska arbetet med strategisk planering för att 
planeringsmässigt skapa underlag för hållbar vatten- och 
avloppshantering i kommunen påbörjas samt att säkra 
våra vattentäkter. 

Renhållning
Beslutet om separat matavfallsinsamling påverkas av 
förslaget om fastighetsnära förpackningsinsamling, 
beslut om förpackningsinsamlingen väntas i juni 2022. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att gå in som 
mikroägare i den nya rötningsanläggningen för matavfall 
i Östersund. 

Kommunfullmäktige fattade beslut om taxejustering 
för att bekosta returpappersinsamling i kommunal regi

Arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra den 
viktiga kundtjänstfunktionen fortsätter. 

Ekonomisk redovisning för samhällsbyggnadsnämnden

(tkr) Redovisat 2021
kostnad

Redovisat 2021 
intäkt

Redovisat 2021 
netto

Budget 2021 
netto

Budgetavvikelse 
2021

Redovisat 2020
netto

Fastighetsenheten -122 237 64 153 -58 084 -53 730 -4 354 -50 568

Renhållning -19 700 19 700 0 0 0 0

Vatten- och avloppsverks. -31 532 31 532 0 0 0 0

SABY service -68 348 25 472 -42 876 -43 426 550 -42 220

Övriga SABY verksamheter -2 801 198 -2 603 -2 730 127 -2 534

Torsta-Rösta -8 223 10 083 1 860 100 1 760 1 227

Summa -252 841 151 138 -101 703 -99 785 -1 918 -94 095

Summering av nämndens måluppfyllelse och ekonomi

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts—

 0
 4

 5

 0

För respektive nämnd visar årsredovisningen en enkel sammanställning av 
om kommunens övergripande mål är uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte 
uppfyllda. Ytterligare information på målnivå får du i nämndsbilagan.

Läs mer på www.krokom.se/ekonomi
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Under första halvåret kopplat till coronapandemin kunde 
vi konstatera att vi fortsatt hade hanterat pandemin på 
ett fantastiskt sätt. Vi hade efter 17 månader fortfarande 
inte någon smittad vårdtagare/brukare på något av våra 
särskilda boenden och gruppbostäder och hade heller 
inte haft det under hela pandemin. Smittade medarbe-
tare inom Socialförvaltningens verksamheter hade alla 
tillfrisknat. I augusti kom smittan in på ett av våra särskil-
da boenden. Då var vi tacksamma över att vi hade fått 
förbereda oss inför detta i 17 månader. Vi hade riktlinjer 
och rutiner på plats samt skyddsutrustning vilket skapa-
de en trygghet för chefer och medarbetare. Trots detta 
blev det en enorm belastning på alla inblandade under 
de fem veckor som smittan härjade på boendet. Från 
och med mitten på september gick smittspridningen ned 
i samhället och vi lyckades återigen hålla den utanför 
våra särskilda boenden och gruppbostäder. Under sista 

veckan i december när smittspridningen av den nya vi-
rusmutationen,	omikron,	spred	sig	i	länet	fick	vi	återigen	
in smittan på alla våra tre särskilda boenden. 

Vaccinationen av boende på våra särskilda boenden 
inleddes dagarna före nyår 2020 och fortsatte under hela 
våren. Att dubbelvaccinera alla boende på våra särskilda 
boenden och gruppbostäder samt de medborgare som 
har svårigheter att själv ta sig till ett vaccinationsställe 
var prioriterat under våren. Detta innebar omfattande 
planering och arbete samt ett intensivt samarbete med 
primärvården i kommunen. Utöver detta dubbelvaccine-
rades all personal inom vård och omsorg under våren. 
Detta innebar en omfattande planering och ett intensivt 
samarbete med primärvården i kommunen. Under hös-
ten	fick	samma	medborgare	en	påfyllnadsdos	och	efter	
hand	fick	även	medarbetarna	inom	vård	och	omsorg	en	
påfyllnadsdos.	Vid	det	tredje	vaccinationstillfället	flöt	

Krokoms kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska, Helena Hedlund, prisades i maj 
av distriktssköterskeföreningen i Sverige för Årets covidinsats. Efter sjutton månader kom 
smittan till slut in på ett äldreboende iäven  Krokoms kommun. 

Socialnämnden
Friluftslaget har varit en riktig inspirations- och energiboost för hela verksamheten.

Foto:  Anneli Åsén
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arbetet på mycket smidigare än under våren. För att 
klara av vaccinationsarbetet parallellt med de ordinarie 
arbetsuppgifterna har vi haft en högre bemanning under 
hela året. 

Vi är fortsatt mycket stolta över det arbete som alla 
medarbetare i förvaltningen har gjort och lite extra stolta 
blev vi i maj när det offentliggjordes att vår medicinskt 
ansvarig sjuksköterska Helena Hedlund fått pris för Årets 
covidinsats av Distriktssköterskeföreningen i Sverige. 

Staben
Socialförvaltningen har under 2020 arbetat med att 
utifrån tillgänglig forskning ta fram förslag på aktiviteter/
åtgärder för att skapa förutsättningar för en friskare äldre 
befolkning i Krokoms kommun. Under våren har dessa 
aktiviteter/åtgärder	presenterats	i	flera	olika	samman-
hang, bland annat på verksamhetskonferensen, för 
Kommunala pensionärsrådet, för Kommunstyrelsen och 
Socialnämnden. I maj fattade Kommunstyrelsen beslut 
om att under 18 månader bevilja medel för en trygghets-
tekniker samt införande av Individens behov i centrum 
(IBIC). Utöver detta har Socialförvaltningen fått riktade 
statsbidrag som enligt anvisningarna från Socialstyrel-
sen går att använda till nya arbetsformer demens som är 
ytterligare en föreslagen aktivitet/åtgärd. Under decem-
ber 2021 deltog Socialförvaltningen i ett seminarium för 
äldres hälsa med olika aktörer i kommunen med koppling 
till äldres hälsa.

Även arbetet med God och nära vård har kommit 
igång under våren. Tillsammans med politiker och 
tjänstemän på Regionen har vi haft representanter på det 
nationella ledarprogram för God och nära vård som har 
anordnats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Före sommaren genomförde vi ett uppstartsmöte för 
alla aktörer i Krokoms kommun kopplat till införandet 
av God och nära vård. I början av hösten genomförde vi 
en planeringsdag med alla aktörer i Krokoms kommun. 
Planeringsdagen resulterade i en gemensam handlings-
plan för arbetet med implementering av God och nära 
vård i Krokoms kommun. Vi har under hösten fortsatt 
haft ett möte per månad med samtliga aktörer och detta 
kommer att fortsätta under hela 2022. I det regionöver-
gripande arbetet med God och nära vård ingår det att ta 
fram ett nytt avtal som ska ersätta Hemsjukvårdsavtalet. 
Det nya avtalet ska vara på plats 31 december 2022.

Vårens medborgardialog blev en medborgarinforma-
tion, där vi tillsammans med Krokomsbostäder AB bjöd 
in kommunens medborgare till tre digitala möten som 
handlade om hur man vill bo som äldre (65+) i Krokoms 
kommun. Vi informerade om arbetet med en friskare 
äldre befolkning i Krokoms kommun och Krokomsbostä-
der informerade om pågående och planerade Trygghets-
boendeprojekt. Medborgardialogen som var planerad 
till	hösten	2021	fick	skjutas	upp	till	våren	2022	delvis	på	
grund av coronapandemin och ökad smittspridning.

Bistånd/ Hälsa och sjukvård
Gemensamt för samtliga enheter är det arbete som 
gjorts för att öka det interna samarbetet inom verksam-
hetsområdet. Samtliga medarbetare har arbetat med det 
”Goda medarbetarskapet” samt fått utbildning i ”God och 
Nära vård”. Verksamhetsområdets ledningsgrupp har 
gått SKR:s ledarskapsutbildning för ”God och Nära vård” 
samt deltagit i arbetet att ställa om till ”God och Nära 
vård” i kommunen. Under det gångna året har samtliga 
verksamheter påverkats av neddragningen av platser på 
sjukhuset, patienter skrivs ut med mycket stora behov av 
vård och omsorg vilket har ökat arbetsbelastningen på 
samtliga verksamheter i vårt verksamhetsområde.

Särskilt boende
Det mesta av verksamheten inom Särskilt boende har 
påverkats av coronapandemin. Arbetet med att bemanna 
våra tre särskilda boenden utifrån den enorma korttids-
frånvaron som vi periodvis har haft under året är det som 
har	varit	mest	krävande.	Medarbetare	har	blivit	förflytta-
de till andra avdelningar och till andra särskilda boenden 
som de aldrig tidigare har arbetat på. I samband med 
smittutbrotten augusti och september samt december 
har vi haft chefer i tjänst kvällar och helger på drabbade 
särskilda boenden. 

Efter sommaren inleddes omställningsarbetet avseen-
de Blomstergården. Detta arbete kommer att bli mycket 
omfattande eftersom det handlar om tömning och 
renovering av gamla Blomstergården samt tömning och 
återlämning	av	Orion	till	KBAB.	Eftersom	flertalet	boende,	
anhöriga, medarbetare i och utanför förvaltningen samt 
stödfunktioner påverkas av detta krävs det en genom-
tänkt och välplanerad kommunikationsplan.

Stöd och service
Stöd och Service har fått en ny verksamhetschef och 
tre nya enhetschefer har tillkommit sedan Q4 2020. Vid 
årets slut har vi varit samma ledningsgrupp under nästan 
ett helt år. Det får ses som den mest stabila perioden på 
många år, vilket är både gynnsamt och utmanande efter-
som verksamhetens totala utvecklingsbehov framträder 
allt tydligare. Vi har kämpat med att hitta en balans i 
ledningsgruppen. De som funnits med i verksamheten 
under några år har fått bära ett stort ansvar för att hålla 
andra	uppdaterade	och	informerade	kring	befintliga	
rutiner och att ge en bild av vilka beslut och skeenden i 
närtid	som	format	den	verksamhet	som	finns	idag.	Vi	
som varit nya har brottats med att skapa en överblick, 
se sammanhang och förstå hur och var våra respektive 
erfarenheter gör bäst nytta.

Friluftslaget har varit en riktig inspirations- och ener-
giboost för hela verksamheten. Deltagarnas glädje över 
aktiviteterna och samvaron har bidragit till att vi alla har 
känt stolthet över vår verksamhet. Daglig Verksamhet 
(DV) har fått så många nya härliga samarbetspartners 

VÅRA VERKSAMHETER
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Ekonomisk redovisning för socialförvaltningens verksamheter 

(tkr) Redovisat 2021
kostnad

Redovisat 2021 
intäkt

Redovisat 2021 
netto

Budget 2021 
netto

Budgetavvikelse 
2021

Redovisat 2020
netto

Administration -9 137 1 966 -7 172 -20 502 13 330 -6 493

Individ/familjeomsorg -71 021 5 155 -65 866 -56 130 -9 736 -54 772

Bemanningspoolen -7 484 1 401 -6 083 -6 194 110 -6 572

Bistånd -5 663 0 -5 663 -6 289 626 -5 746

Hälsa och sjukvård -34 490 2 952 -31 538 -31 544 5 -29 450

Särskilda boenden -104 005 10 669 -93 336 -87 041 -6 295 -90 288

Hemtjänsten -58 772 6 238 -52 534 -55 395 2 862 -56 212

Stöd och service -107 097 14 514 -92 583 -86 526 -6 057 -96 697

Arbetsmarknadsenheten -13 768 10 312 -3 456 -4 059 602 -2 185

Integration -5 710 7 081 1 371 -38 1 409 -1 189

Summa -417 148 60 288 -356 860 -353 717 -3 143 -349 604

Summering av nämndens måluppfyllelse och ekonomi

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts—

 0
 3

 6

 0

För respektive nämnd visar årsredovisningen en enkel sammanställning av 
om kommunens övergripande mål är uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte 
uppfyllda. Ytterligare information på målnivå får du i nämndsbilagan.

Läs mer på www.krokom.se/ekonomi

och arbetsuppgifter under den gångna perioden att vi 
knappt tror att det är sant. Ett riktigt bra teamwork och 
hög ambitionsnivå verkar vara receptet. Under årets sista 
dagar	fick	vi	äntligen	börja	packa	för	flytt	till	Smedjan	och	
nya DV-lokaler. En mångårig kamp för bättre villkor för 
såväl deltagare som medarbetare har lönat sig. 

Individ- och familjeomsorg
2021 har präglas av pågående coronapandemi och det 
har varit en utmaning att bedriva verksamheten under rå-
dande restriktioner. Detta då vårt arbete till stor del utgår 
ifrån att träffa människor. I stort har IFO kunnat upprätt-
hålla sin verksamhet på ett fullgott sätt även om vissa 
gruppverksamheter har påverkats och antalet fysiska 
träffar med klienter har hållits på ett minimum. 
Antalet orosanmälningar avseende barn ökade under 

2021 och var på den högsta nivå vi hittills uppmätt i 
kommunen vilket sätter stor press på verksamheten. 
Hanteringen av skyddsbedömningar inom 24 timmar 
och förhandsbedömning inom 2 veckor upprätthålls. 
Utredningstiden inom 3 månader hinns inte alltid med 
men insatser sätts in vid behov och det sker prioritering 
avseende vilka utredningar som ska ske i första hand. 
Försörjningsstödet ökar något genom att den är den ge-
nomsnittliga biståndstiden som ökar. Ökningen är dock 
inte så hög som befarats med anledning av minskad 
arbetsmarknad som effekt av coronapandemin. Däremot 
spås Krokom inte drabbas lika hårt avseende hushåll i 
behov av försörjningsstöd som går att se i delar av övriga 
landet i spåren av coronapandemin. Detta med anledning 
av kommunens företagsstruktur.

Helena Hedlund, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, uppmärksammades 
nationellt för sitt arbete för att 
motverka smittspridningen. 

Foto:  Anneli Åsén
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Smittutbrottet	av	Covid-19	har	medfört	ett	flertal	omställ-
ningar i verksamheten. Andelen arbete från hemmakon-
tor	har	ökat	radikalt	för	de	flesta	medarbetare.	Många	
aktiviteter har dock kunnat bedrivas helt eller delvis enligt 
beslutad verksamhetsplan, fast med tillvägagångssätt 
som syftar till minskad smittorisk.

Verksamheten har fortsatt att utveckla och/eller imple-
mentera nya tjänster och arbetssätt, varav kan nämnas 
e-tjänster för enkätundersökningar, digitala platsobero-
ende utskriftslösningar och förändringar i bygglovspro-
cessen med fokus på kortade handläggningstider. Vi har 
också fortsatt att söka och utveckla samverkansformer 
med såväl politik som andra organisatoriska enheter.

Det	finns	många	goda	exempel	på	hur	vi	med	fram-
gång vågar pröva nya arbetssätt och att vi når längre till-
sammans	än	enskilt.	Ett	flertal	indikatorer	med	koppling	
till såväl verksamhetsresultat som arbetsmiljö tyder på 

att genomförda insatser på senare tid har gett bra resul-
tat och att verksamheten rör sig i rätt riktning.

På lite sikt ser vi fram emot en vikande pandemi, en 
tid av färre tekniska förändringar, fortsatta kvalitativa 
utvecklande insatser, en mer stabil plattform för samver-
kan mellan politik och organisatoriska enheter, chans till 
återhämtning efter den turbulenta tid som har varit och 
förhoppningsvis goda möjligheter att ägna oss åt det 
huvudsakliga uppdrag som följer av reglementet, det vill 
säga myndighetsutövning i dess olika former.

Bygg- och miljönämnden
Skrotbilar i naturen är vanliga klagomålsärenden.

Foto:  Ronnie Sjölander

Ekonomisk redovisning för bygg- och miljönämnden

(tkr) Redovisat 2021
kostnad

Redovisat 2021 
intäkt

Redovisat 2021 
netto

Budget 2021 
netto

Budgetavvikelse 
2021

Redovisat 2020
netto

Summa -9 959 6 661 -3 298 -3 444 146 -1 927

VÅRA VERKSAMHETER

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts—

 0
 1
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Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag att granska den verk-
samhet som bedrivs av styrelse och nämnder, och 
därigenom också främja och bidra till kommunens 
utveckling. Genom utsedda lekmannarevisorer granskar 
revisorerna även den verksamhet som bedrivs i kommu-
nala företag.

Årets revisionsinsatser
Granskningsarbetet har utförts enligt kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet och kommu-
nens revisionsreglemente. I vårt granskningsarbete har 
vi biträtts av sakkunniga biträden från KPMG AB. År 2021 
har omfattat bland annat följande granskningsinsatser:

• Övergripande ansvarsutövande för styrelse samtliga 
nämnder

• Ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
• Protokoll och handlingar - socialnämnden och sam-

hällsbyggnadsnämnden
• Socialnämndens åtgärder, resultat och effekter
• Systematiskt kvalitetsarbete i för- och grundskola 

Revisorerna har med hjälp av sakkunniga också granskat 
om delårsrapport och årsredovisning ger en rättvisande 
bild av verksamhet och ekonomi, att räkenskaperna upp-
fyller god redovisningssed samt om resultatet i delårs-
rapporten och årsredovisningen är förenligt med fullmäk-
tiges mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Granskningsinsatserna har redovisats i skriftliga 
rapporter, som överlämnats till granskade nämnder och 
till fullmäktiges presidium. Revisorerna sammanfattar 
resultat och bedömningar av årets granskningsinsatser i 
årets revisionsberättelse.

Övrigt
Vid varje fullmäktigemöte presenterar revisionen om 
granskningsresultat, pågående arbeten och andra aktu-
ella frågor för fullmäktiges ledamöter. Ledamöterna kan 
då också lyfta frågor kring revisorernas arbete och de 
granskningar som presenterats.

Under året har revisorerna träffat och haft kontakt 
med	fullmäktiges	presidium	vid	flera	tillfällen	för	ömse-
sidigt erfarenhetsutbyte samt träffat kommunstyrelsen 
och nämnder för genomgång av deras ansvarsutövande. 
Revisorerna har även deltagit i vissa revisionsutbild-
ningar och aktiviteter som bedömts vara av vikt för att 
revisionsuppdraget ska utföras på bästa sätt. Därutöver 
har revisorerna genomfört upphandling av sakkunnigt 
biträde för kommande år.

Ekonomisk redovisning 
Under året har vi disponerat vårt anslag enligt följande: 

Budget 1 154 000
Kostnad 933 000

Förklaringen till att hela anslaget inte har använts beror i 
huvudsak på att arbetsformer anpassats och begränsats 
utifrån	covid-19.	Exempelvis	har	flertalet	möten	genom-
förts på distans och återhållsamhet iakttagits. Sam-
mantaget har anpassningarna under året medfört lägre 
revisionsarvoden och utbildningskostnader.

Revision
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Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalför-
bund bestående av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, 
Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Krokoms 
ägarandel är drygt 14 procent. Syftet med förbundet 
är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal 
räddningstjänst	som	återfinns	i	medlemskommunerna.	
Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa 
och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala 
förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor. 

Resultat och finansiell ställning
För 2021 redovisar förbundet en negativ budget-av-
vikelse med ett negativt resultat på -0,5 mnkr.  Resul-
tatet innehåller inga statliga kostnads-lättnader eller 
ersättningar för Coronapandemin.  Den största enskil-
da anledningen till över-skridandet är de föränderliga 
pensions-kostnaderna som för verksamhetsåret upp-
gick till 2,5 mkr över budget. Till det ska då de negativa 
effekter som coronapandemin medförde med minskade 
utbildningsintäkter och minskade avgiftsbelagda tillsy-
ner genererade läggas till. Till följd av vår interna verk-
samhet inte kunnat producera utbildningsinsatser som 
tänkt samt beredskapshållningen som inte heller kunnat 
upprättas fullt ut har ett överskott redovisats som i sin 
tur gör att det negativa resultatet har begränsats. Den 
utbildningsverksamhet som inte genomförts medför ett 
uppdämt behov inför kommande år. Räddningstjänstför-
bundet, bör i samråd med ägarkommunerna, undersöka 
möjligheterna	till	vilka	alternativa	lösningar	som	finns	för	
att kunna hantera pensionskostnaderna.

Måluppfyllelse
Av förbundets sju inriktningsmål för verksamheten up-
pfylls två helt, övriga fem delvis.

Ekonomisk redovisning för Räddningstjänstförbundet
Resultaträkning 2021 2020

Kommunbidrag Krokom 18,7 17,7

Kommunbidrag övriga 116,1 109,7

Intäkter 9,3 8,0

Kostnader -138,0 -132,3

Avskrivningar -6,1 -5,8

Verksamhetens netto -0,01 -2,6

Finansnetto -0,5 -0,8

Årets resultat -0,5 -3,4

Balansräkning 2021 2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar 54,2 55,6

Omsättningstillgångar 51,8 44,3

Summa tillgångar 106,0 99,9

Eget kapital 13,3 13,8

- därav årets resultat -0,5 -3,4

Avsättningar 32,2 28,8

Skulder

Långfristiga 2,1 3,1

Kortfristiga 58,4 54,1

Summa skulder och eget kapital 106,0 99,9

Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Jämtlands gymnasieförbund ägs av fem av länets kom-
muner; Bräcke, Krokom, Ragunda, Östersund och Åre. 
Förutom gymnasieskola och gymnasiesärskola ingår i 
förbundets verksamhet även vuxenutbildning, uppdrags-
utbildning,	svenska	för	invandrare	(SFI)	samt	Kvalificerad	
Vuxenutbildning.

Resultat och finansiell ställning 
År 2021 har förbundet ett ekonomiskt resultat på 0,9 
mnkr (föregående år 0,8 mnkr) och ett utgående eget 
kapital på 18,2 mkr. I redovisat resultat ingår en reduce-
ring av medlemskommunernas bidrag med 1,9 mnkr då 
maximalt tillåtet eget kapital uppnåtts. Utöver en ekono-
mi i balans klarar förbundet ägarnas effektivitetskrav på 
en procent. 

Förbundet har fortsatt en stark marknadsandel, vilket 
innebär att direktionen kan styra utbildningsutbudet och 
ekonomin utifrån ägarnas uppdrag. Å ena sidan har fyra 
av fem medlemskommuner låga, eller mycket låga, gym-
nasiekostnader jämfört med snittet för liknande kommu-
ner. Å andra sidan har förbundets måluppfyllelse minskat 
och ligger i vissa fall under rikssnittet. Sammantaget är 
dock bedömningen att förbundet har en god ekonomisk 
hushållning. 

Inför budgetåret signalerade verksamheten att de 
effektiviseringskrav	som	förbundet	fick	för	2021	skulle	bli	
svåra att efterleva. Detta krav tillsammans med pande-
min har inneburit att verksamhet gymnasiet redovisar en 
budgetavvikelse på totalt - 3,1 mkr.

Det	finns	en	stor	kostnadsmedvetenhet	i	verksam-
heten, men efter ett antal år av effektiviseringskrav har 

möjligheterna till kostnadsanpassningar successivt 
minskat.	De	flesta	”lågt	hängande	frukterna”	har	redan	
verkställts	och	det	finns	gränser	för	hur	stora	elevgrup-
perna kan vara och hur många klasser som samlä-ser i 
gemensamma ämnen. 

Under 2021 har det tillkommit elevminskningar på 
några program som inte har gått att parera genom sam-
läsning med hänsyn till kursernas innehåll, vilket lett till 
ett ekonomiskt negativt utfall. Investeringsredovisning-
ens avvikelse mot budget förklaras helt av pandemin.

Förbundet uppvisar ett positivt resultat med 0,9 mnkr 
(0,8)	för	verksamhetsåret.	Vid	utgången	av	2021	finns	
inget balanskravsresultat att återställa.

Viktiga händelser under året
Pandemin har under året fortsatt att påverka verksamhe-
terna och dess ekonomi. Nettoeffekten av ersättningar/
intäkter och kostnader för 2021 uppgick till totalt -0,8 
mnkr.

Måluppfyllelse
Förbundet uppfyller 7 av 15 mål helt eller delvis för 
utbildningsverksamheten att jämföra med 9 av 15 mål 
föregående läsår. 

Jämtlands gymnasieförbund
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Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för 
upphandlingar av gemensamma avtal för varor och 
tjänster som köps frekvent i stora kvantiteter och 
som	efterfrågas	av	de	flesta	samverkande	kom-
munerna. Kontoret utför även på uppdrag och mot 
särskild	debitering	kommunspecifika	upphandlingar	
samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag 
och anbudsutvärderingar.

Viktiga händelser under året
Upphandlingskontoret har fortsatt haft det tufft under 
sista kvartalet med att få in anbud och leverantörerna 
har haft det svårt att leverera sina varor. Det har med-
fört att mycket av den tid som upphandlaren behöver 
till att upphandla har gått till uppföljningssamtal med 
leverantörerna för att säkra leveranser. Senare delen 
av året har kontoret arbetat för att läsa på om den 
nya regler som träder i kraft i början av 2022.

En upphandlare har valt att avsluta sin tjänst. Kon-
toret har genom distansstudier kunnat diplomerat en 
upphandlare under året. Kontoret kommer fortsätta 
hålla hög utbildningsnivå på sina upphandlare för att 
kunna ha den upphandlingskunskap som efterfrågas 
i länet.

Under året har upphandlingschef fört dialog med 
Under året har det gjort förberedelser för Åres inträde 
i GNU. De blev fullfärdiga medlemmar till årsskiftet 
2022. 

Det har genomförts kontinuerliga möten i Centrala 
upphandlingsgruppen (CUG) och Lokala upphand-
lings-grupper (LUG) för att diskutera gemensamma 
intresseområden och främja en god arbetsmiljö och 
öka käns-lan av samhörighet och arbetsglädje. Upp-
handlingskontoret har medverkat vid näringslivsträf-
far hos med-lemskommunerna.

Det har genomförts både anbudsskolor och LOU 
utbildningar under året. Det är uppskattade inslag hos 
våra medlemmar och leverantörer.

Årets resultat
Överskott på 300 000 kronor i budget är på grund av 
personalvakanser och god ekonomisk hushållning 
Det har återbetalats till medlemskommunerna, därav 
blir det ett nollresultat. 

Gemensam 
nämnd för 
upphandling

Ekonomisk redovisning Jämtlands gymnasieförbund

Balansräkning (tkr) 2021 2020

Anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 31 807,5 29 551,3

Aktier 80,0 80,0

Summa anläggningstillgångar 31 887,5 29 631,3

Omsättningstillgångar

Korfristiga fordringar 50 598,1 51 274,3

Kassa och bank 83 955,7 57 231,2

Summa omsättningstillgångar 134 553,7 108 505,5

Summa tillgångar 166 441,2 138 136,8

Eget kapital

Eget kapital 17 315,2 16 492,1

Insats Åre kommun

Periodens resultat 907,3 823,1

Summa eget kapital 18 222,5 17 315,2

Avsättningar

Avsättningar 54 402,2 45 266,7

Summa Avsättningar 54 402,2 45 266,7

Skulder

Långfristiga skulder 0,0 0,0

Kortfristiga skulder 93 816,5 75 554,9

Summa skulder 93 816,5 75 554,9

Summa skulder och eget 
kapital

166 441,2 138 136,8

Resultaträkning (tkr) 2021 2020
Verksamhetens intäkter 178 752,1 176 879,7

Verksamhetens kostnader -623 291,7 -598 232,6

Avskrivningar -11 021,9 11 528,1

Verksamhetens nettokost-
nader

-455 561,5 -432 881,0

Kommunbidrag 456 979,8 434 457,8

Verksamhetens resultat 1 418,3 1 576,8

Finansiella intäkter 128,2 148,6

Finansiella kostnader -639,3 -902,3

Resultat efter finansiella 
poster

907,3 823,1

Extraordinära kostnader 0,0 0,0

Årets resultat 907,3 823,1
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De ekonomiska målen utgår ifrån att bolaget ska klara en 
balans	mellan	nyproduktion	och	upprustning	av	befint-
ligt bestånd med de resurser som bolaget förfogar över. 
Investeringar och förvaltningskostnader ska hållas på 
nivåer	som	säkerställer	ett	långsiktigt	hållbart	kassaflöde	
och marknadsvärde.

Bolaget bör ha en direktavkastning som i genomsnitt 
över en femårsperiod from utgången av 2020 motsvarar 
2,5 procent.

• Bolagets soliditet bör vara som lägst 15 procent
• Bolagets belåningsgrad får högst vara 70 procent

Styrelsen ska säkerställa att en god internkontroll präglar 
organisationen och bolagets löpande verksamhet. Sty-
relsen ska årligen värdera den interna kontrollen.
 

För de lån som bolaget har och för vilka ägaren bor-
gar, ska bolaget erlägga en särskild borgensavgift som 
bestäms årligen och som ska motsvara skillnaden 
mellan de villkor bolaget erhåller och en förväntad 
marknadsmässig ränta för bolag av motsvarande storlek. 
För närvarande är borgensavgiften 0,4 procent  av den 
genomsnittliga låneskulden för aktuellt år. Detta gäller 
tills annat beslutas.

Viktiga förhållanden  
och väsentliga händelser
Ekonomi
Direktavkastningen för 2021 blev 4,26 procent (4,89 pro-
cent), detta beräknat på bolagets totala intäkter minus 
direkta drift- och underhållskostnader samt fastighetsav-
gift dividerat med förvaltningsfastigheternas marknads-
värde.Soliditeten har för 2021 ökat till 26,5 procent (19,7 

Under 2021 steg efterfrågan på Krokomsbostäders lägenheter vilket har påverkat 
vakansgraden positivt. Bolagets nyaste tillskott i beståndet invigdes strax före jul med sex 
nya lägenheter i Aspås Nygården. 

Krokomsbostäder AB
Fredrik	Björklund	och	hans	fru	var	bland	de	första	att	flytta	in	på	Nygården	i	Aspås.

Foto: Anneli Åsén Carlsson
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procent). Den kraftiga soliditetsökningen beror till stor del 
på att en större fastighet, Ås-Hov 1:216, sålts under året. 
Under nästkommande år räknar bolaget med att solidi-
teten kommer förstärkas då planerade nybyggnationer 
ligger ett par år framåt i tiden.

Belåningsgraden var vid utgången av räkenskapsåret 
49,1 procent (55,3 procent). 
 
Investeringar
Under	2021	har	ett	flerbostadshus	uppförts	på	fastighe-
ten	Aspås	Nygården	2:21.	Inflyttning	i	de	sex	lägenheter-
na  har skett per 2021-11-01. Då några åtgärder återstår 
kommer projektet slutredovisas år 2022, slutkostnaden 
beräknas till ca 15 mnkr. I samband med försäljningen av 
Ås-Hov 1:216 till Bostadsrättsföreningen Tors & Lokes så 
förvärvade Krokomsbostäder 17 lägenheter med bo-
stadsrätt till en sammanlagd upplåtelseavgift om ca 9,1 
mnkr. Fem av dessa lägenheter har helrenoverats till en 
total kostnad om ca 1,0 mnkr.

Nytt rerservkraftsaggregat har införskaffats till 
Blomstergården i Krokom. Vidare har tre tak på Ängsvä-
gen och tre tak på Orionvägen bytts ut. Ny ventilationsan-
läggning har installerats på Ängevägen 18 samt ombygg-
nation av en kontorslokal till tandvårdsklinik. Fasad har 
målats och vid behov bytts ut på Hallströmsväg, Gröns- 
och Smedjevägen samt på tre parhus i Kaxås. Staket 
med grind har satts upp vid bovärdskontoret i Ås.

En elbil har köpts in till administrationen samt två nya 
transportbilar till fastighetsskötarna, total investering 
drygt 0,86 mnkr. Två nya Toro gräsklippare, en kompakt-
lastare samt en värmekamera har köpts in för totalt ca 
1,1 mnkr. 

 
Underhåll
Under 2021 har följande större underhållsåtgärder gjorts 
på fastighetsbeståndet:

I Föllinge har ett stort underhållsarbete gjorts i ser-
vicekontorets lokaler på Storgatan 4. I Krokom har ett 
flertal	vattenskador	gjort	att	vi	utfört	omfattande	inre	
underhåll i två lägenheter på Björkvägen 4, två lägenheter 
på Björkvägen 5 samt en lägenhet på Offerdalsvägen 16. 
Takduk har bytts på tre tak på Genvägen 5 På Orionvägen 
i Byskogen har ett cykelgarage iordningställts. Renove-
ring i varierande omfattning skett i ca 75 st lägenheter 
samt att 91 hyresgäster har fått egna tillval installerade.

Det totala underhållet, både planerat underhåll och 
akut underhåll i form av reparationer, har minskat något 
till 213 kr (239 kr) per kvadratmeter. 

Väsentliga avtal 
Inga väsentliga avtal har tecknats under året.

Ränteutveckling 
Den genomsnittliga bruttoräntan på bolagets lån minska-
de med 0,01 procentenheter till 0,51 procent. Vid räken-

skapsårets slut var bolagets snittränta 0,50 procent vilket 
var 2 räntepunkter lägre än föregående år. Ett lån om 50 
mnkr omsattes i mars till 0,15 procent i fast ränta med 
en löptid om 24 månader. Utöver ränta har 0,4 procent i 
borgensavgift betalats till Krokoms Kommun på bolagets 
genomsnittliga låneskuld, totalt 1200 kkr.  

 
Uthyrning och vakanser
Under året har 6 lägenheter nyproducerats i Aspås 
samt en fastighetsförsäljning gjorts i Ås omfattande 72 
lägenheter. Lägenhetsbeståndet därefter består av 1062 
lägenheter samt 111 bostäder i äldreboenden totalt 1173 
bostäder, vilket är 66 färre än föregående år. Antalet 
vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 24 stycken 
motsvarande 2,0 procent av lägenhetsbeståndet vilket 
är	19	stycken	färre	än	2020.	Antalet	avflyttningar	har	
minskat kraftigt från 203 stycken år 2020 till 157 stycken 
år 2021. 

Hyresförhandling
För 2021 höjdes hyrorna från och med 1:a januari i ge-
nomsnitt med 0,98 procent. Hyran för samtliga bilplatser 
inkl. garage höjdes samtidigt med 10 kr per månad. 
Under november 2021 förhandlade bolaget fram en 
genomsnittlig hyreshöjning från och med 1 januari 2022 
med 1,50 procent. Hyran för bilplatser inklusive garage 
höjs med 10 kr per månad från 1 januari 2022.  

 

Förväntad framtida utveckling
Räntor fastighetslån
Reporäntan är nu 0,00 procent och en prognos från 
Riksbanken säger att den kommer vara runt 0 procent 
även	vid	kommande	årsskifte.	Inflationen	har	dock	tagit	
fart	och	det	finns	viss	risk	för	att	en	räntehöjning	kan	
komma tidigare än så.  Krokomsbostäder har sex olika 
lån alla till fast ränta med olika löptider. I mars 2021 
omsattes ett lån på 50 mnkr som var bundet till 0,26 
procent i ränta. Vid omläggning av detta lån blev den nya 
räntan 0,15 procent med en bindningstid på cirka två år. I 
juni 2022 ska 50 mnkr omplaceras alternativt amorteras. 
Marknadsräntorna har stigit ganska kraftigt så framtida 
omplaceringar och eventuella nyupplåningar kommer 
med dagens räntor innebära att bolagets snittränta ökar. 

Vakansgrad förväntad
Antalet vakanta lägenheter vid årsskiftet var 24 stycken 
och nu i mars 2022 har bolaget 28 vakanta lägenheter. 
Krokomsbostäder har idag 1963 aktiva kunder i bo-
stadskö och kötiden för att få en lägenhet i Ås-området 
är mer än tre år, i Krokom överstiger kötiden två år på 
större lägenheter medan mindre lägenheter kan gå att 
hyra med något kortare kötid. Takten på nya sökande 
har minskat men då det är få som försvinner från kön på 
grund av inaktivitet så är antalet personer i bostadskön 

VÅRA VERKSAMHETER
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 Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

Resultaträkning 2021 2020

Intäkter, tkr 113 200 112 248

Resultat efter finansiella poster, tkr 38 014 5 253

Balansomslutning, tkr 446 444 406 590

Eget kapital, tkr 116 800 79 984

Avkastning eget kapital,  % 32,55 6,57

Avkastning totalt kapital,  % 9,12 1,97

Soliditet,  % 26,16 19,67

Vakanser, kr/kvm 35,86 45,80

Långfristiga lån,  kr/kvm 3 098,15 2 969

Bostäder, st 1 173 1 239

Yta bostäder, kvm 72 619,00 76 908

Lokaler, st 145 151

Yta lokaler, kvm 24 213 24 148

Garage, st 104 144

Bilplats/carport, st 1 220 1 182
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fortsatt stort. En del av de sökande är redan hyresgäster 
hos bolaget men är med i kön i den händelse de behöver 
en större eller mindre lägenhet vid ett senare tillfälle. 
Sammantaget är det bolagets prognos att vakansgra-
den kommer minska och vara ca 1 procent vid slutet av 
2022 då bolaget märkt en klart ökad efterfrågan även på 
mindre tätorter såsom Föllinge och Änge. 

Framtida utveckling
Bolaget är väl rustat inför framtiden, mycket tack vare att 
soliditeten har förstärkts av bra rörelseresultat och årets 
fastighetsförsäljning. Vid en intern värdering av bolagets 
fastigheter så framkommer det att det bedömda mark-
nadsvärdet är nästan dubbelt så högt som det bokförda 
värdet för bolagets fastigheter. 

För att bidra till kommunens tillväxtstrategi och 
bostadsförsörjningsplan arbetar bolaget aktivt med 
att	arbeta	fram	nybyggnadsplaner	för	flerbostadshus	
i attraktiva områden. Det projekt som ligger närmast i 
tiden	är	nybyggnation	av	två	stycken	flerbostadshus	vid	
kvarteret Freja i centrala Ås innehållande cirka 60 lägen-
heter. Detaljplanen för detta är antagen av kommunfull-
mäktige men ansökan om bygglov har blivit överklagad 
så projektet står stilla i väntan på ett positivt bygglovsbe-
slut. Mindre nybyggnadsprojekt planeras i såväl Krokom 
som Nälden och därutöver framskrider planprocessen 
avseende	flerbostadshus	innehållande	40-60	lägenheter	
vid Sjövillan i södra Ås samt att detaljplaneprocess har 
inletts avseende Genvägen 1 i centrala Krokom. 

Väsentliga riskfaktorer
Osäkerheten i omvärlden är för närvarande väldigt stor 
då Rysslands invasion av Ukraina har skapat stort fokus 
på säkerhetspolitiska frågor. Kostnadsutvecklingen på 
energi	och	bränsle	har	varit	dramatisk	och	fler	branscher	
kommer	successivt	att	drabbas	ju	längre	konflikten	
pågår. På kort sikt kan detta innebära ökad efterfrågan 
på	bolagets	lägenheter	då	flyktingströmmar	kommer	
söka sig till Sverige men på längre sikt är det stor risk 
att den ökade kostnadsutvecklingen tillsammans med 
ökade krav på fastighetsägare kommer påverka bolagets 
resultat negativt.

Energi och miljö
Energikostnaderna har ökat med cirka 3,8 mnkr under 
2021 jämfört med år 2020. Nätavgifterna har varit oför-
ändrade medan fjärrvärmepriset ökade med 2 procent, 
det rörliga elpriset har varit på klart högre nivå hela året 
och då bolaget fram till oktober köpte all el till rörligt pris 
så har det bidragit stort till den ökade kostnaden. Från 
oktober köper bolaget in el via upphandlad portföljför-
valtning vilket innebär att en stor del av varje kvartals el-
förbrukning är prissäkrad i förväg. Året var även betydligt 
kallare än 2020 vilket också gjort att den totala energi-
kostnaden ökade så kraftigt. 

Medarbetare
Anställda
Vid årsskiftet var 41 personer anställda, totala sysselsätt-
ningen	var	41,0	heltidstjänster	vilket	är	två	personer	fler	
samt 3,0 heltidstjänster mer jämfört med föregående år. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron under året var 6,7 procent (3,6 procent). 
Korttidsfrånvaron har ökat från 2,2 procent till 2,8 procent 
och långtidsfrånvaron har ökat från 1,4 procent till 3,9 
procent. 
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Revisionsberättelse 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommu-
nens företag. I granskningen har vi biträtts av sakkunnigt biträde. 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det	finns	en	tillräcklig	intern	kontroll	och	återredovisning	till	fullmäktige.	
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att prö-
va om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrif-
ter som gäller för verksamheten. 
Vi har kontinuerligt följt kommunens verksamhet och resultatutveckling under året och föredra-
git revisionsrapporter och iakttagelser vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt 
givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

Resultatet för 2021 är positivt och uppgår till 35,6 mnkr, vilket är 31,5 mnkr bättre än budgeterat. 
Det positiva utfallet beror främst på högre skatteintäkter än budgeterat. 
Revisorerna är dock fortsatt oroade över den ekonomiska utvecklingen, särskilt gällande höga 
kostnadsnivåer för kommunens verksamheter. Det kommer sammantaget att ställas höga krav 
på kommunens verksamheter, också med beaktande av positiv befolkningsutveckling, för att 
säkerställa en ekonomi i balans de kommande åren. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Krokoms kommun har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Revisorerna vill påtala att nämnderna har det yttersta ansvaret för intern styrning och kontroll 
inom sitt område. Årets granskning påvisar brister, varför revisorerna ser det som väsentligt att 
utvecklingsarbetet kring detta fortskrider.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll inte är helt tillfredsställande och 
därför behöver förbättras. 
Vi bedömer att	resultatet	enligt	årsredovisningen	är	förenligt	med	de	finansiella	målen	som	
fullmäktige uppställt
Revisorerna vill påtala att redovisning och bedömning av verksamhetsmålen är otydlig, och riske-
rar att medföra bristande styrning och kommunikation. 
Vi kan inte bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som 
fullmäktige uppställt. 

Ansvarsprövning för 2021
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
• kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen.
• barn-och utbildningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.
• bygg-och miljönämnden  samt enskilda ledamöter i nämnden.
• samhällsbyggnadsnämnden  samt enskilda ledamöter i nämnden.
• socialnämnden  samt enskilda ledamöter i nämnden.
• valnämnden  samt enskilda ledamöter i nämnden.

REVISIONSBERÄTTELSE
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för följande gemensamma nämnder och dess 
ledamöter:
• Gemensamma överförmyndarnämnden för Åre, Krokom och Östersund.
• Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (mellan länets kommuner).
• Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdspro-

dukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.
• Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunk-

tioner.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Krokoms kommun 28 april 2022

Bilagor:
Revisorernas redogörelse  
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna avseende kommunala bolag 
Revisionsberättelser avseende kommunalförbund

REVISIONSBERÄTTELSE
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