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Krokoms kommun är en kommun att vara stolt över. 
Här finns företagsamhet,  växtkraft och förutsättningar 
för ett hållbart samhälle. Här finns den storslagna natu-
ren, det genuina och upplevelsen av utrymme och ro. 

Vi har lång erfarenhet av att leda kommunen
Vi i Samverkanspartierna är vana att ta ansvar och visa 
handlingskraft för att uppnå tydliga resultat som gör 
livet enklare och bättre för människor i vardagen. Kom-
munen är i en fas av tillväxt och detta fjärde år under 
mandatperioden ska vårt fokus ligga på att stötta den 
utveckling som nu sker samtidigt som vi ska ta i mål det 
vi påbörjat. Det är en stimulerande och spännande tid vi 
planerar för. Kommunen växer, det byggs nya bostäder 
och människor flyttar till vår kommun.  

I rambudget 2022, plan 2023-2024, skapar vi möjlig-
heter för framtiden inom följande övergripande målom-
råden:

• Hållbar tillväxt och utveckling
• Medborgaren i fokus
• Laget med förmåga och energi

Vår strävan är hållbar tillväxt och utveckling där vi 
sätter medborgarna i fokus. Det är för dem vi ska skapa 
värde. Med god arbetsmiljö, ett gott samarbete och en 
sund ekonomi skapas det lag av medarbetare och sam-
arbetspartners som har förmågan och energin att föra 
oss mot målen.

Krokoms kommun växer
Vi ser ett ökat intresse för inflyttning. Allt fler vill bo 
och leva i Krokoms kommun. Vårt mål är att invånar-
antalet ska öka till 15 400 under år 2022 och till minst 
17 000 år 2030. För det krävs en god matchning mellan 
medborgarnas behov och utbudet av bostäder, förskola, 
skola omsorg och övrig samhällsservice.

Vi gör plats för växtkraft

KOMMENTAR FRÅN POLITIKEN
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Antalet invånare ska utvecklas till minst: 15 400 år 
2022, 15 600 år 2023, 15 700 år 2024
Vi är stolta över att vår expansiva kommun, som kan ta 
emot och välkomna många nya invånare, företag och 
projekt. 

Under planperioden kommer vi att ha ett intensivt 
arbete med att skapa goda förutsättningar för bostäder, 
förskolor, skolor och annan nödvändig infrastruktur. 

Strategiska markinköp och god framförhållning i 
planeringen är viktigt för att vi ska klara att utveckla 
nya industri- och bostadsområden. Vidare är det viktigt 
att planerad nyinvestering i infrastruktur för vatten och 
avlopp kan genomföras på ett bra sätt. Fördjupad över-
siktsplan över Älvområdet kring Krokom kommer att 
ligga till grund för arbetet i den delen av kommunen.

En ökad inflyttning till kommunen är viktig. Vi ska 
fortsätta att ligga på en hög och bra nivå kopplat till att 
få individer, oavsett bakgrund och härkomst, i jobb och 
vi ska fortsätta att uppmuntra civilsamhällets insatser 
för att förbättra den sociala sammanhållningen mellan 
befintliga och nya kommuninvånare.

Krokoms kommun är en pendlings- och glesbygds-
kommun och det är angeläget med en förbättrad infra-
struktur för att på ett effektivt sätt kunna resa med bil, 
buss och tåg. Hållplats Nälden kommer att möjliggöra 
grön arbetspendling och ökad tillväxt i den delen av 
kommunen. Arbetet för ökade väganslag och förbättrade 
vägar måste fortsätta.  

Ökad mobiltäckning, utbyggt bredband och digitala 
lösningar är av avgörande betydelse för att hela kom-
munen ska utvecklas. Arbetet med detta kommer att 
fortsätta under planperioden.

Kommunens handläggningstider ska minska och 
tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska 
öka
Ett framgångsrikt näringsliv skapar sysselsättning och 
skatteintäkter och är därmed en av de viktigaste förut-
sättningarna för vår gemensamma välfärd.

Vi är och ska fortsätta vara en företagsvänlig kom-
mun med stort fokus på att underlätta företagens kontakt 
med kommunen.

Vi vill att fler jobb ska växa fram i företagen – inte 
minst i de små växande företagen.

För att stödja den utvecklingen ska upphandlingar i ökad 
grad utformas så att lokala och mindre företag kan delta. Vi 
inför en förändrad modell för tillsynsavgifter som bygger 
på betalning i efterhand – när arbete har utförts. 

Medborgare och företagare ska i ökad grad kunna 
lämna ansökningar och ställa frågor digitalt med kom-
munen och sedan löpande följa sitt ärende. Grönt Center 

i Ås ska fortsätta utvecklas till ett kluster av företag och
organisationer inom de gröna näringarna, där samverkan 
stimulerar utveckling.

Förbättrad hälsa för både den äldre och yngre ål-
dersgruppen
En befolkning med god hälsa lägger grunden för ett 
välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
Folkhälsoarbete är viktigt både för samhället och för 
individen. Under planperioden läggs fokus på förbättrad 
hälsa, fritids- och kulturaktiviteter, för alla, men fram-
förallt för unga och äldre för att bidra till ökat  välbe-
finnande i de grupperna.  Ny sporthall i Änge kommer 
byggas så snart vattentillgången är säkrad, vilket beräk-
nas ske under 2021. 

För äldres hälsa och livskvalitet görs en stor satsning 
i budget för år 2022. Det exakta innehållet i hur pengar-
na ska användas arbetas fram tillsammans med berörda 
organisationer och kommunens förvaltningar. 

Framtidens demografiska utmaningar i omsorgen ska 
mötas med ny teknik och nya arbetssätt, exempelvis 
nattro-kamera och trygghetslarm, vilket ökar individens 
självständighet och frihet.

Alla ska ha behörighet att söka in på gymnasiet och 
den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever 
ska öka
Kommunen har en hög andel barn och prognoserna visar 
glädjande att antalet kommer att öka. Barn och ungas 
uppväxt är avgörande för framtiden. Skolan har en central 
roll och verksamheten präglas av en helhetssyn och målet 
att alla elever ska ges förutsättningar att vara väl rustade 
för framtiden och uppnå behörighet till gymnasiet.

Utbildade pedagoger och ändamålsenliga lokaler är 
viktiga för den goda lärmiljön. 

I budgeten för planperioden har stora summor avsatts 
för renovering och nybyggnation av förskolor och sko-
lor. I planeringsarbetet inför detta kommer dialogen med 
barn och vårdnadshavare att vara central. Målsättningen 
är en likvärdig och kvalitativt god skola, för alla kom-
munens barn och ungdomar.

   
Minskat miljö- och klimatavtryck
Klimat och miljö är något som rör oss alla, både nu och 
i framtiden. Krokoms kommun ska successivt förändra 
ledning och styrning för att bättre möta upp och stämma 
överens med ambitionerna och målen i Agenda 2030. 
Insatser ska genomföras för att minska utsläpp och 
växthusgaser. Kommunens fastigheter ska vara energis-
marta och kommunens bilpark ska successivt övergå till 
miljövänligare drivmedel. 

Hållbar tillväxt och utveckling
Övergripande målområden
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Källsortering är viktigt. Arbete har inletts för en länsge-
mensam rötningsanläggning i Östersund för matavfall. 

Kommunen ska ha som strategi att välkomna och 
stödja utveckling och etablering av  företag som verkar 
för innovativa och klimatsmarta lösningar. 

Utbud och bredd av bostäder ska öka
Det byggs både småhus och flerfamiljshus i kom-

munen och under planperioden kommer ett stort antal 
villor, bostadsrätter och hyresrätter att färdigställas runt 
om i kommunen. I det ingår ett ökat antal lägenheter 
och platser inom ramen för LSS, Särskilda boenden och 
Trygghetsboenden.  

Stora investeringar i VA-infrastruktur i södra delen av 
kommunen kommer att möjliggöra byggande av bostä-
der för uppemot 18 tusen invånare i Krokoms kommun. 

För att stödja det ökade bostadsbyggandet är det 
viktigt att kontakterna med kommunen är smidiga och 
enkla och handläggningen snabb och effektiv.

Den omvårdnad vi erbjuder ska ha god kvalitet och 
erbjuda valfrihet med god spridning i kommunen. För 
att möta kommande behov i en ökande befolkning kom-
mer det under planperioden att investeras i trygghetsbo-
enden och ett särskilt boende i Krokoms tätort.
 Andelen privata utförare av kommunala tjänster  
ska öka
Kommuner och regioner har stor frihet att välja hur en 
verksamhet ska drivas och i Sverige utförs en del av väl-
färden av privata utförare. Att få fler aktörer som bidrar 
till att lösa och utveckla våra samhällstjänster är ett sätt 
att stimulera utveckling och på sikt trygga välfärden.

I Krokoms kommun finns privata utförare inom 
förskola och äldreomsorg, som levererar god kvalitet till 
nöjda medborgare. Andelen privata utförare i kommu-
nen är låg och vi vill se en ökning inom detta område. 
Av den anledningen ska byggnation och drift av nästa 
särskilda boende i Krokoms tätort utföras av en privat 
utförare.

Medborgaren i fokus
Alla medborgares möjlighet till påverkan över kom-
munens utveckling ska öka
Grunden för den kommunala organisationen är servicen 
till kommunens medborgare – utan medborgare ingen 
kommun. Närhet är ett nyckelord ur ett medborgarper-
spektiv. Närhet till förtroendevalda, till kommunens 
service och människor emellan. Aktuella förutsättningar, 
mål och beslut kring kommunens verksamheter ska vara 
lätta att hitta och förstå.

Bemötandet ska präglas av smidighet och enkelhet. Via 
anpassade öppet-tider och fler e-tjänster ökar servicen 
och tillgängligheten för medborgarna.

En god samverkan ger förutsättningar för fler att delta 
med viktiga insatser i samhällsbygget. Under 2020 och 
2021 har en världsomfattande pandemi tvingat fram en 
teknikutveckling som både försvårar  och möjliggör nya 
former för dialog med medborgarna. 
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Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, 
medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja 
kontinuerlig styrning och uppföljning
En kreativ arbetsplats ger friska medarbetare och med-
arbetarna är vår 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.

Ledarskapet ska skapa förutsättningarna för medar-
betarna att använda sin kompetens och visa handlings-
kraft i en tillåtande miljö som inspirerar till nytänkande. 
Målet är att skapa en organisation som är lättrörlig, 

anpassningsbar och flexibel utifrån medborgarnas behov 
och förändringar i omvärlden.

Samarbetet mellan olika förvaltningar, politiker och 
tjänstemän ska vara prestigelöst, med det övergripande 
resultatet i fokus. Roller och ansvarsfördelningar ska 
vara tydliga för att möjliggöra en konstruktiv dialog 
där vi förstår varandras perspektiv, utgångspunkter och 
uppdrag.

På så sätt får vi tydliga beslut och möjliggör täta upp-
följningar. Det är så vi gör plats för växtkraft i Krokoms 
kommun!

Laget med förmåga och energi

För samverkanspartierna

Karin Jonsson (C) Björn Hammarberg  (M) Kjell Sundholm  (Kd) Jan Runsten (Mp)

Som samisk förvaltningskommun är det viktigt att fort-
sätta utveckla insatser som stärker samernas kultur och 
språk. 

Ett arbete kring platsvarumärke och medborgardialo-
ger har växt fram. Med stöd av dessa metoder ska dialo-
gen med medborgarna öka under de kommande åren. 

Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete 
för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och föränd-
ring
Grunden för den kommunala organisationen är servicen 
till kommunens medborgare – utan medborgare ingen 
kommun. Närhet är ett nyckelord ur ett medborgarper-
spektiv. Närhet till förtroendevalda, till kommunens 
service och människor emellan. Aktuella förutsättningar, 
mål och beslut kring kommunens verksamheter ska vara 
lätta att hitta och förstå.

Bemötandet ska präglas av smidighet och enkelhet. Via 
anpassade öppet-tider och fler e-tjänster ökar servicen 
och tillgängligheten för medborgarna.

En god samverkan ger förutsättningar för fler att delta 
med viktiga insatser i samhällsbygget. Under 2020 och 
2021 har en världsomfattande pandemi tvingat fram en 
teknikutveckling som både försvårar  och möjliggör nya 
former för dialog med medborgarna. 

Som samisk förvaltningskommun är det viktigt att 
fortsätta utveckla insatser som stärker samernas kultur 
och språk. 

Ett arbete kring platsvarumärke och medborgardialo-
ger har växt fram. Med stöd av dessa metoder ska dialo-
gen med medborgarna öka under de kommande åren. 
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PRIORITERADE MÅL

Effektmål (externa)
1. Antalet invånare ska utvecklas till minst 15 400 år 2022, 15 600 år 2023, 15 700 år 2024

2. Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet beviljade bygglovsärenden ska varje år under planperioden över-
stiga 2020 års nivå, räknat i antal lägenheter och villor.    

3. Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten öka. Antal e-
tjänster i kommunen ska år 2022 öka jämfört med år 2021 och genomsnittliga handläggningstider följas upp. 

4. Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar för inlärning. Alla elever ska ha behörighet att söka in på 
gymnasiet och den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka i jämförelse med år 2020.  

5. Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat miljö- och 
klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre åldersgrupperna. Ledning och styrning ska 
fortsätta utvecklas i linje med Agenda 2030. Under år 2022 ska miljönyckeltal utarbetas och följas upp. 

6. Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka. Genom systematiskt arbetssätt 
ska medborgardialogen vara en naturlig del i kommunens ledning och styrning. Digital form för medborgarin-
flytande ska utvecklas. 

7. Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket när det gäller andelen kommunala tjänster som produceras 
av alternativa utförare. Under år 2022 ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster öka jämfört med 
år 2021.

Processmål (interna)
8. Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat 

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

9. Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kommunen förbättras. Utvecklingsarbete ska genomföras som 
möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och underlättar förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt resultat ska 
hållas. 

Av de nio prioriterade målen ovan bedöms nr 1,2,3,7 och 9 ha störst påverkan på kommunens övergripande ambi-
tion att bedriva verksamheten med en god ekonomisk hushållning.

Prioriterade mål
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Förnyad rambudget 211124 Uppdaterad med anslagsflyttar enl beslut
KF 20211117

2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Pol Pol Pol

KF KF KF förslag KF förslag KF förslag
Belopp i Milj Kr, Budget Budget Budget Budget
Plus innebär nettointäkt PrognosAvvikelse Juni Juni Juni

Kommunalskatt/bidrag SKR 1071,1 1100,2 29,1 1116,9 1138,7 1140,5 1176,2 1178,6 1215,2
Riktat statsbidrag (särskilda utmaningar) 4,3 4,3 4,3
NÄMNDERNA
Fullmäktige............................................. -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 -3,0 -3,0
Revision.................................................. -1,2 -1,0 0,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Valnämnd............................................... -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3
Överförmyndare....................................... -2,7 -2,7 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Kommunstyrelsens verksamheter............. -73,1 -68,7 4,4 -74,2 -75,2 -73,4 -75,1 -73,1 -74,0
- Jämtlands räddningstjänstförbund........... -18,9 -18,9 0,0 -19,6 -19,0 -20,3 -20,3 -21,0 -21,0
- Jämtlands gymnasieförbund -80,0 -81,9 -1,9 -89,0 -89,0 -92,8 -92,8 -98,8 -98,8
-Verksamhetsvaktmästeri
Socialnämnd........................................... -353,1 -356,4 -3,3 -353,2 -355,6 -347,1 -355,6 -345,4 -349,6

Barn- &utbildningsnämnd -382,6 -383,8 -1,2 -386,3 -435,8 -386,0 -435,5 -384,1 -433,6

Samhällsbyggnadsnämnd…………………… -99,9 -100,9 -1,0 -100,0 -57,6 -98,1 -57,6 -97,6 -56,5
- Drift större investeringsobjekt.................. 0,0 0,0 0,0 -1,2 -2,3 -5,2 -9,5 -12,3 -17,8

Bygg- och miljönämnd............................. -3,4 -3,0 0,4 -4,0 -4,7 -4,0 -4,7 -4,0 -4,7

Summa anslag nämnderna: -1018,0 -1020,4 -2,4 -1034,6 -1046,3 -1033,9 -1058,1 -1043,4 -1063,1
KF/KS förfogandeanslag........................... -0,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Statsbidrag "särskilda utmaningar"............ -4,3 -4,3 -4,3
Förfogande intern utveckling/effekt./frisktal. 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,0 -1,2 -1,0 -1,2 -1,0
"Äldres hälsa"......................................... -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Yngres hälsa"........................................ -3,0 -3,0 0,0
Utvecklingsanslag/projektfinansiering......... -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Delsumma nämnderna -1022,8 -1025,2 -2,4 -1040,6 -1059,4 -1036,9 -1068,2 -1046,4 -1070,2

Övriga verksamhetskostnader
Lönereserv.............................................. -3,6 0,0 3,6 -21,9 -20,3 -43,3 -41,1 -66,2 -63,9
Indexreserv............................................. 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -7,2 -7,2 -14,7 -14,7
Pensioner............................................... -61,8 -63,6 -1,8 -58,6 -58,5 -59,4 -60,4 -61,8 -63,5
Ej verksamhetsanknutna kostn/intäkter..... 8,2 10,8 2,6 -5,5 -5,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Semesterlöneskuld.................................. -0,5 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Interna/kapitaltjänst................................. 77,8 80,0 2,2 72,2 76,7 80,3 78,2 90,2 88,8
Reavinst/förlust fastigheter........................
Summa verksamheternas nettokostnade -1002,7 -999,0 3,7 -1055,1 -1067,7 -1067,5 -1099,7 -1099,9 -1124,5
Avskrivningar -57,2 -51,8 5,4 -49,3 -50,8 -51,8 -51,9 -63,4 -64,9

Resultat före finansnetto 11,2 49,4 38,2 12,5 24,5 21,2 28,9 15,3 30,1

Finansnetto inkl borgensavgift -5,2 -1,2 4,0 -3,1 -4,3 -7,2 -7,1 -10,4 -9,9

Resultat före extraordinarie poster 6,0 48,2 42,2 9,4 20,2 14,0 21,8 4,9 20,2
Extraordinarie poster
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat 6,0 48,2 42,2 9,4 20,2 14,0 21,8 4,9 20,2
Resultat i % av skatter/utjämningsbidrag 0,6% 4,4% 0,8% 1,8% 1,2% 1,9% 0,4% 1,7%
Befolkningantagande i skatteberäkning 15 020 15 020 15 225 15 350 15 345 15 600 15 587 15 750
Resultatmålet i mkr 10,7 11,0 11,2 11,4 11,4 11,8 11,8 12,2

Ramflyttn: SABY till BUN kost o lokalvård 44,5 mnkr, SN till BOM alkoholhandläggare 0,4 mnkr

Budget 2022, plan 2023-24
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BUDGET 2022 PLAN 2023-24

 

RESULTATBUDGET
( belopp i milj kr) Bokslut……………Budget Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
VERKSAMHETER
 Intäkter 208,5 224,0
 Kostnader -1 191,6 -1 215,5 -1 002,7 -999,0 -1 067,7 -1 099,7 -1 124,5
 Avskrivningar -40,7 -45,4 -57,2 -51,8 -50,8 -51,9 -64,9

VERKSAMHETERNAS 
NETTOKOSTNAD= Resultat 1 -1 023,8 -1 036,9 -1 059,9 -1 050,8 -1 118,5 -1 151,6 -1 189,4

KOMMUNALSKATT
Skatteintäkter och utjämningsbidrag 1 011,3 1 055,1 1 071,1 1 100,2 1 143,0 1 180,5 1 219,5

FINANSIELLA
Intäkter 4,5 2,7 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9
Kostnader -4,8 -4,4 -7,7 -3,1 -6,2 -9,0 -11,8

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA
KOSTNADER/INTÄKTER -12,8 16,5 6,0 48,2 20,2 21,8 20,2

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultatujämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT -12,8 16,5 6,0 48,2 20,2 21,8 20,2
=förändring av eget kapital

NYCKELTAL
Utdebitering (kr/skkr) 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17
Intäkter i andel av kostn
Resultat 1 i andel av skatt/bidrag 101% 98% 99% 96% 98% 98% 98%

Räntenetto i andel av skatt/bidrag 0,0% 0,2% 0,5% 0,1% 0,4% 0,6% 0,8%
Årets resultat i andel
av skatteintäkterna -1,3% 1,6% 0,6% 4,4% 1,8% 1,8% 1,7%
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BALANSBUDGET
(belopp i milj kr) Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 708,1 715,3 1054,5 769,8 1037,6 1224,0 1426,9
Inventarier 43,3 41,4 134,1 52,6 135,1 190,4 249,4
Summa materiella anläggningstillgångar 751,4 756,7 1188,6 822,4 1172,7 1414,3 1676,3

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter 26,0 21,6 26,0 21,6 26,6 27,6 28,6
Långfristiga fordringar 14,8 11,5 16,8 11,0 10,5 10,0 9,5
Summa finansiella anläggningstillgångar 40,8 33,1 42,8 32,6 37,1 37,6 38,1
Summa anläggningstillgångar 792,2 789,8 1231,4 855,0 1209,8 1451,9 1714,4

Omsättningstillgångar

Fordringar 69,3 78,6 77,0 78,6 78,6 78,6 78,6
Kassa och bank 58,1 66,9 37,2 44,3 46,7 47,1 47,4
Summa omsättningstillgångar 127,4 145,5 114,2 122,9 125,3 125,7 126,0

Summa tillgångar 919,6 935,3 1345,6 977,9 1335,1 1577,6 1840,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets förändring av eget kapital -12,8 16,5 6,0 48,2 20,2 21,8 20,2
Resultatutjämningsreserv 16,7 22,7 16,7 22,7 22,7 22,7 22,7
Ingående eget kapital 373,8 347,9 376,2 364,4 412,6 432,8 454,6
Summa eget kapital 377,7 387,1 398,9 435,3 455,5 477,3 497,5

Avsättningar
Avsättning för pensioner 71,4 77,3 76,6 82,7 82,7 83,4 86,0
Avsättning för återställande av deponier 6,0 5,9 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9

Skulder
Långfristiga skulder 309,0 289,0 688,1 278,0 615,0 835,0 1075,0
Kortfristiga skulder 155,5 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0
Summa skulder 464,5 465,0 864,1 454,0 791,0 1011,0 1251,0

Summa skulder & eget kapital 919,6 935,3 1345,6 977,9 1335,1 1577,6 1840,4

Ställda panter & ansvarsförbindelser mm
Borgensåtaganden 308,4 307,7
Ansvarsförbindelser pensioner 373,4 369,4 364,0 354,0 339,7 327,9 316,9

Villkorat ägartillskott
Villkorat ägartillskott 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

NYCKELTAL
Balanslikviditet 82% 83% 65% 70% 71% 71% 72%
(betalningsförmåga på kort sikt)
Lån till anläggningstillgångar 39% 37% 56% 33% 51% 58% 63%
Soliditet 41% 41% 30% 45% 34% 30% 27%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse
för pensioner 0% 2% 3% 8% 9% 9% 10%
(Soliditet= långsiktig betalningförmåga)

BUDGET 2022 PLAN 2023-24
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KASSAFLÖDESANALYS
( belopp i milj kr) Bok Bok Budget Progn Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat från resultaträkningen -12,8 16,5 6,0 48,2 20,2 21,8 20,2
Justering för av- och nedskrivningar 40,7 45,4 57,2 51,8 50,8 51,9 64,9
Justering för gjorda avsättningar 10,8 5,8 5,6 5,4 0 0,7 2,6
Justering för ianspråktagna avsättningar
Resultatutjämningsreserv
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1,1 19,2
Medel från löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital  (delsumma) 39,8 86,9 68,8 105,4 71,0 74,4 87,7
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 7,7 -9,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder -18,5 20,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,0 98,0 68,8 105,4 71,0 74,4 87,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -66,8 -69,7 -305,1 -117,5 -401,1 -293,5 -326,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,6 4,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar -2,7 -5,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -66,2 -67,5 -305,1 -117,5 -406,8 -293,5 -326,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 40,0 230,0 19,0 337,0 220,0 240,0
Amortering av skuld -25,0 -30,0
Ökning långfristiga fordringar -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,5 3,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40,5 -21,7 229,5 -10,5 336,5 219,5 239,5

Årets kassaflöde 3,3 8,8 -6,8 -22,6 0,7 0,4 0,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 54,7 58,1 66,9 66,9 44,3 45,0 45,4
Likvida medel vid årets slut 58,1 66,9 60,1 44,3 45,0 45,4 45,7
Förändrade likvida medel 3,4 8,8 -6,8 -22,6 0,7 0,4 0,3

Den löpande verksamheten
Årets resultat ur resultaträkningen justeras dels med poster som ska ingå i någon av de övriga verksamhets-
grupperna, dels med poster som inte är in- eller utbetalningar.
Exempelvis avskrivningar, avsättningar, försäljning av tillgångar.
Exempelvis fastigheter, maskiner, inventarier, aktier, andelar.
Finansieringsverksamheten
Finansieringsverksamheten omfattar inlåning och utlåning. 
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ÅRETS RESULTAT
I budget för 2022 ligger resultatet på +20,2 mnkr, vilket är högre än kommunfullmäktiges långsiktiga
finansiella mål.

KOMMUNENS STRATEGISKA FINANSIELLA MÅL

Finansiella mål Budget 2022, PLAN 2023-24 Måluppfyllelse

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

Resultat – År 2022-2024 är  
resultaten +20,2 mnkr (1,8 %) 
resp.  +21,8 mnkr (1,9 %) resp. + 
20,4mnkr  (1,7%). 

 Balanskravet är uppfyllt 

Likviditet – Kommunen ska ha 
likvid beredskap att betala 
personalens löner inför varje 
utbetalningstillfälle. (44 mnkr)

Likviditet – Uppgår vid årsskiftet 
2021-12-31 till +44,3 Mnkr. Budget 
2022-2024 innebär att likviditeten 
justeras till snitt c:a 45 mnkr per 
år.

Ja.

Soliditeten/egenfinansieringen 
ska vara minst 35 %

Soliditeten beräknas vara 34%, 
30%, 27% under 2022-24

Nej
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LIKVIDITET
Balanslikviditeten, betalningsförmågan på kort sikt, kommer under perioden ligga
runt 64 %  enligt budget.

Bokslut------------------------- Budget Progno Budget Budget Budget
2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Balanslikviditet 87% 76% 82% 83% 64% 70% 71% 71% 72%
(betalningsförmåga på kort sikt)

Likvida medel (mkr) 82,4 54,7 58,1 66,9 37,2 45 45 45 46
KF:s mål: Likviditet – Ska motsvara minst en månads lönekostnader. D v s c:a 45 mnkr

SOLIDITET
Soliditeten, betalningsförmåga på lång sikt, ligger på i stort sett oförändrad nivå under budgetperioden.
Mål =  >35 %

Bokslut --------------------- Budget PrognosBudget Plan Plan
2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Soliditet 44% 43% 41% 41% 30% 41% 34% 30% 27%

SKULDSÄTTNING
Ett flertal större investeringsprojekt är fördröjda vilket inneburit att upplåning inte krävts i förväntad omfattning.

Bokslut------------------Budge Progno Budge Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Lån till anläggningstillgångar 35% 39% 37% 56% 38% 51% 58% 63%
Långfristig skulder 265,9 309,0 289,0 688,1 278,0 615,0 835,0 1075,0
Förändring av låneskuld (mkr) 10,0 43,1 -20,0 399,1 -11,0 337,0 220,0 240,0
(minus är amortering)

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER
Upplåningen har varit fördröjd i förhållande till plan. Snitträntan var 0,80 %  2020-05-24
Genomsnittlig räntebindnign är 3,22 år
Av låneskulden på 275 mnkr är 30 med rörlig ränta och genomsnittlig bindningstid är 3,15 år (20210524)
Finansiell kostnad avseende pensionsskuld ökar väsentligt
Här ingår även utdelning från Kommuninvest.

Bokslut------- Budget Progno Budget Plan Plan
mkr 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Finanskostnad pensioner -1,6 -1,6 -1,0 -1,0 -1,7 -1,9 -1,9
Räntor långa lån -3,2 -2,8 -6,7 -6,7 -4,5 -7,1 -9,9

summa kostna -4,8 -4,4 -7,7 -7,7 -6,2 -9,0 -11,8
Borgensavgift 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Utdelning 2,7 0,3 1,3 1,3 0,7 0,7 0,7
Finansintäkter 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

summa intäkt 4,5 2,7 2,5 2,5 1,9 1,9 1,9
Finansnetto -0,3 -1,7 -5,2 -5,2 -4,3 -7,1 -9,9

BUDGET 2022 PLAN 2023-24
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PENSIONER
Budget bygger på prognostiserade beräkningar utförda av KPA, vilken är kommunens pensionsadministratör.
Fr. o  m 1 jan 2006 trädde ett nytt avtal avseende pensioner i kraft inom kommunområdet.
Kommunens pensionsåtagande för pensionrätt intjänad fram t o m 1998, c:a 362mkr. redovisas utanför balansräkningen,
som en ansvarsförbindelse, se tabell nedan. Total skuld prognosticeras till 473,8 21-12-31

Bokslut------- Budget Progno Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Löpande utbetalningar 21,6 25,4 23,8 24,8 24,3 24,3 24,5
Pensionsskuldsökning 8,8 3,9 5,6 1,2 0,0 0,7 2,6
Individuell avsättning 31,7 32,8 32,1 32,4 34,1 35,1 36,1
Administrativ kostnad 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3

62,2 62,4 61,8 58,5 58,5 60,4 63,5
% -uell ökning 0% -1% -5% 0% 3% 5%

Förpliktelse dec. dec. dec. dec. dec dec dec progn dec
2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 43,2 46,0 49,0 51,5 60,7 71,4 75,1 82,6 86,1
Ansvarsförbindelser för pensionsskuld 453,9 436,6 427,3 409,2 384,1 373,4 364,1 361,8 350,3
Avgiftsbestämd ålderspension 21,9 22,8 25,5 29,6 31,2 28,9 31,0 29,3 30,3
Finansiella placeringar (bokfört värde) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totala förpliktelser 519,0 505,4 501,8 490,3 476,0 473,7 470,2 473,8 466,7
(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26% ) 101,3 98,5 97,9 95,7 92,5 92,4 91,0 92,5 91,1

BUDGET 2022 PLAN 2023-24
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SKATTE- OCH STATSBIDRAGSINKOMSTER SAMT FOLKMÄNGDSUTVECKLING
I kommunalskatte- och statsbidragsberäkningen utgår man från befolkningens storlek 1 nov. året före inkomståret
1 nov 2021 var befolkningen 15 350 personer. Antaganden i övrigt för planperioden framgår nedan.
För beräkning av skatteunderlagets tillväxt används Sveriges kommuner- och landstings bedömning juni 2021
Antaganden i övrigt för planperioden framgår nedan.
I budget utgår kommunen från följande befolkningsantaganden:

Faktisk-------------------------- Beräknad----------
01-nov-16 01-nov-17 01-nov-18 01-nov-19 01-nov-20 01-nov-21 01-nov-22 01-nov-23

Personer 14 845 14 898 14 868 14 951 15 027 15 350 15 600 15 750

I genomsnitt per kommuninnevånare uppgår skatte- & bidragsintäkterna till följande:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

tkr 62,6 64,4 67,4 73,2 72,4 74,5 75,6 77,4

De olika delarna av skatte- & bidragsintäkterna fördelar sig på detta sätt:
Bokslut-------------------------- Budget Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Skatteintäkter 676,3 673,0 678,7 697,1 731,7 758,7 784,1
Skatteväxling landsting -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1

Summa skatteintäkter 676,2 672,8 678,6 696,8 731,6 758,6 784,0
Inkomstutjämningsbidrag 174,8 181,1 189,4 191,4 214,8 234,3 246,9
Kostnadsutjämning 70,3 83,8 85,0 84,8 74,8 76,0 76,8
Regleringsbidrag/-avgift 10,4 15,3 44,7 44,7 38,6 27,9 27,8
Strukturbidrag 11,4 11,5 11,6 11,6 11,8 12,0 12,1
Övriga tillfälliga stöd 9,3 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 24,9 22,4 15,8 19,3 20,9 21,2 21,4
Fastighetsavgift 34,0 36,0 39,8 39,8 40,0 40,0 40,0
Tillskott vår- och höstbudget 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Summa bidragsintäkter 335,1 382,3 392,5 397,8 407,1 417,6 431,2
Totalt 1011,3 1055,1 1071,1 1094,6 1138,7 1176,2 1215,2

KÄNSLIGHETSANALYS

Här nedan redovisas exempel på vad som skulle bli effekterna om olika förutsättningar skulle ändras, 
som är av betydelse för ekonomin. Avser förhållandena  år 2020(RS).

Ändring Effekt på budget
Mkr

* Löneökning 1% -7,5
* Heltidstjänster 31 000,- /mån 10 tjänster +/-5,1
* Prisförändring  på varor
  och tjänster 3% +/-12,5
* Ekonomiskt bistånd 10% -1,1
* Minskad likviditet - 10 mkr 0
* Förändrade marknadsräntor +/-1 % +/-2,7
* Ökade taxor med 1% +0,69
   -varav konsumtionsavgifter VA/renhålln. 1% +0,40
* Förändrade statsbidrag i skatte-
   systemet 1% +/-3,9
* Utdebitering av kommunalskatt +/-1 kr +/-30,7
* Befolkningsförändring skatteeffekt
   +/- 100 personer (skatteeffekt) 100 pers +/-6,6

BUDGET 2022 PLAN 2023-24
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BEFOLKNINGSUPPGIFTER

Beräknad folkmängd per 1 nov.resp år , 2015-2023
Faktisk----------------------------------------------------- Beräknad----------

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14 776 14 845 14 898 14 868 14 951 15 027 15 350 15 600 15 750

Prognosen bygger på historiska trender vad avser:
Fruktsamhet, dödlighet, flyttningsbenägenhet, hushållsstorlek mm.
Prognosen bygger antaganden om nyproduktion av bostäder i Ås-området, Rödön, Krokom, Nälden, 
Kaxås samt Aspås där exploatering av mark för bostadsbebyggelse ska genomföras.
Avgång och nytillskott inom andra områden av enstaka bostäder är inte statisktiskt möjlig att beräkna
och är av ringa påverkan för helheten.
Prognosen ska ses som indikativ i planeringsprocessen och återkommande uppföljning av de
verkliga demografiförändringarna mellan de årliga prognostillfällena sker.

Befolkningsförändringar 2010-2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Invånare 31 dec. 14 559 14 590 14 643 14 648 14 785 14 843 14 925 14 858 14 966 15 054 15 350
Förändringar:
 Födelseöverskott 1 2 -1 7 45 7 22 24 3 -11
 Inrikes nettoinflyttning -13 2 -97 -124 -106 -141 -124 -199 68 49
 Immigrationsnetto 36 27 151 122 198 192 184 108 37 50
Nettoförändring 24 31 53 5 137 58 82 -67 108 88
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Summa ökning för 
perioden 506 pers.

BUDGET 2022 PLAN 2023-24
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INVESTERINGSBUDGET 2022
(ÅB=årsbudget, TB=tilläggsbudget)
mnkr Budget

+tillägg Budget Plan Plan Totalt
2021 2022 2023 2024 2022-24

Barn- & utbildningsnämnd  6,0 2,4 2,4 1,8 6,6
IT BUN 11,1 6,3 5,1 7,1 18,5
Kommunstyrelse            0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
Gemensam IT 6,7 4,9 2,6 7,1 14,6
Socialnämnd               3,2 2,0 1,5 1,5 5,0
Idrott 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8

27,8 16,4 12,4 18,3 47,1
Samhällsbyggnadsnämnd
Förskola/skola 38,4 105,0 112,0 158,5 375,5
Särskilt boende mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt äldreomsorg 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Stöd och service 0,0 1,0 10,3 10,3 21,6
Idrottshallar & samlingslokaler   6,0 10,0 34,7 67,7 112,4
Bostadsanpassning         0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
Vägar, park & mark        3,1 1,5 1,5 1,5 4,5
Kök 1,1 0,6 0,6 0,6 1,8
Markköp 21,0 20,0 20,0 20,0 60,0
Övrigt                    37,9 32,2 20,0 19,0 71,2
Infrastruktur VA 129,0 5,0 86,0 9,0 100,0
Exploat för bostäder      9,0 15,8 -19,8 -5,3 -9,3

delsumma samhällsbyggnad 249,1 191,3 265,5 281,5 738,3
0,0

VA                        14,5 15,6 13,6 14,6 43,8
Renhållning               6,1 16,5 12,0 7,0 35,5
Torsta-Rösta 10,0 5,0 5,0 5,0 15,0

delsumma samhällsbyggnad 30,6 37,1 30,6 26,6 94,3
Summa samhällsbyggnadsnämnd 279,7 228,4 296,1 308,1 832,6

Summa investeringar totalt 307,5 244,8 308,5 326,4 879,7
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