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2013 i bilder
Efter flera års trångboddhet kunde 

Krokomsbostäder och kom-
munens samhällsbyggnadsför-

valtning äntligen flytta in i nya lokaler 
hösten 2013. I bolagets nya byggnad 
inryms nu en bobutik för bolagets 
hyresgäster. Med en egen byggnad har 
bolaget lättare för att hålla kvällsöppet 
vilket möjliggör en högre servicenivå 
gentemot hyresgästerna.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Alla kan! Elin Lindberg sprang 
för laget ”Alla kan” i St Ol-
avsloppet 2013. Som en del i 

arbetet med folkhälsa och delaktighet 
i samhället, deltog LSS-enheten i St 
Olavs loppet 2013. Laget bestod av bru-
kare och personal. I 11 timmar 27  min 
5 sek sprang, rullade, hejade, skrattade 
vi oss hela vägen från Östersund till Åre 
torg. Nu laddar vi för St Olav 2014.

Regionprojekt Vaajma närmar sig 
slutet och en viktig målsättning 
för projektet är att skapa förut-

sättningar för att bo och leva i området. 
Statistiken visar ett viktigt trendbrott: 
invånarantalet ökar! Familjen Wetter, 
som kommer från Schweiz, valde att 
flytta till Skärvången där de har köpt en 
getgård av Skärvångens Bymejeri. 

2013 I KORTHET
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Temat för kulturveckan som 
genomfördes vecka 41 var 
Livat i Krokom. Medarbetarna i 

kommunhuset i Krokom möttes av en 
ovanligt trevlig entr+e på kulturveckans 
första dag. 38 vimplar på temat Livat i 
Krokom prydde gården utanför dör-
ren. Vimplarna hängde kvar under hela 
veckan och det var ett femtiotal kvinnor 
runt om i kommunen som låg bakom 
projektet. 

Gösta Bergqvist, före detta renä-
gare, har mycket att berätta från 
tiden som renskötare. Krokom 

är samisk förvaltningskommun och ett 
viktigt uppdrag är att sprida kunskap om 
kulturen och det samiska historiearvet. 
Gösta var inbjuden till en informations-
dag under våren för att dela med sig av 
sina minnen till kommunens personal.

Det blev succé för Blomstergår-
dens första Må Bra-dag som ar-
rangerades under hösten. Gerda 

Sandås njöt i fulla drag av behandlingen 
som erbjöds och hon konstaterade att 
hon måste ha turen att få bo på Sveriges 
bästa äldereboende. 

Bild 4 Bild 5 Bild 6

2013 I KORTHET
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2013 I KORTHET

I årsredovisningen för 2013 kan Krokoms 
kommun återigen redovisa en positiv ut-
veckling. Det är vi stolta över. Befolkning-

en fortsätter att växa, den sista december 2013 
hade kommunen 14 643 invånare.

Årets ekonomiska resultat är positivt, ett 
överskott på 12,6 miljoner kronor, det efter en 
nedskrivning av fastigheterna på Torsta med 
sju miljoner kronor. Det är ett gott resultat, 1,9 
miljoner bättre än reviderad budget, som återi-
gen visar på ett ansvarsfullt och lyhört arbete i 
nämnder och verksamheter. Samtidigt har kom-
munens lån amorterats med 25 miljoner kronor.

I början av året fanns risk för underskott i flera 
nämnder. För att möta risken för ekonomiska 
underskott beslutade vi att införa sparkrav. 
Nämndernas analyser visade bland annat på 
ökat stödbehov i äldreomsorgen och en betyd-
ligt högre skolskjutskostnad. Kommunfullmäk-
tige beslutade därför om tilläggsanslag till såväl 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
som samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna 
kan därmed redovisa budget i balans för året.

I början av 2013 kunde kommunen välkomna 
asylsökande flyktingar för första gången. De 
kommer i huvudsak från inbördeskrigets Syri-
en. Bostäder finns i Föllinge, Änge, Kaxås och 
Trångsviken. Främst är det barnfamiljer som 
kommit till vår kommun, men även ensamstå-
ende personer bor nu i Föllinge. Plats för bar-
nen på skolor och dagis har ordnats på ett bra 
sätt. 

Vi vill gärna lyfta fram och tacka föreningar 
och privatpersoner i bygderna som engagerat 
sig i och för de nya kommuninvånarna. Idrotts-
föreningar har ordnat möjlighet för de nyan-
lända att delta i olika aktiviteter, Röda korset 
hjälper till med kontakter med myndigheter etc. 
Allt för att hjälpa de nya kommuninvånarna att 
känna sig välkomna hit.

Vägar, bredband och mobiltäckning har varit 
viktiga frågor, som vi har arbetat med under 
året. Bra infrastruktur är grunden för att jobb 
och företagande ska utvecklas i hela kommu-
nen. En ny länstransportplan har antagits för 

regionen. Kommunen, med hjälp av inte minst 
Offerdals väguppror, har påtalat det stora beho-
vet av mer pengar till upprustning av det fin-
maskiga vägnätet. Högst prioriterad är vägen 
mellan Valne och Änge, men även många andra 
grusvägar behöver förstärkas och kurvrätas. 

En strategi för fortsatt utbyggnad av bredband 
har antagits. Kommunen har avsatt extra resur-
ser i näringslivsorganisationen för att arbeta vi-
dare enligt bredbandsstrategin. Flera byar har 
bildat fiberföreningar under året. När företaget 
Quadracom sa upp sina avtal med olika bred-
bandsaktörer via ADSL gick kommunen in och 
garanterade drift i byar som annars skulle bli 
helt utan möjlighet till en fungerande uppkopp-
ling. 

Behovet av trygghetsboende och särskilda bo-
enden för äldre har utretts av en arbetsgrupp un-
der året. Sex nya demensplatser byggs nu, men 
behovet av platser kommer successivt att öka 
de kommande åren. Liksom landet i övrigt har 
Krokom en åldrande befolkning. Samtidigt kan 
vi glädja oss åt att kommunen är den barnri-
kaste i norra Sverige, vilket ger framtidstro.

Socialnämnden arbetar mycket aktivt med 
kvalitetsarbetet med och för de äldre, där bland 
annat värdighetsgarantier har antagits. Arbets-
marknadsenheten har stöttat ungdomar och de 
långt från arbetsmarknaden att komma närmare 
ett jobb på ett lyckosamt sätt. I Solarisprojektet 
avknoppades ett socialt företag som nu driver 
ett café i nya kyrkan i Krokom. 

Inom barn- och utbildningsnämndens område 
kan särskilt nämnas arbetet med att öka mål-
uppfyllelsen för våra elever i skolan. Att satsa 
på lärarna genom ökad kompetensutveckling 
och tillsättande av karriärtjänster är därför två 
viktiga beslut. 

Samarbetet över nämndgränser har varit ett 
viktigt fokus för samhällsbyggnadsnämnden. 
Kaxås skola har rustats under året.

Majoriteten 
kommenterar

Maria Söderberg (C)

Lisa Sallin (M)

Owen Laws (MP)

Lena Persson (KD)

Jonne Danielsson (FP)
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2013 I KORTHET

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Barn- och 
utbildningsnämnd

SocialnämndÖverförmyndarnämnd

Valnämnd

Revision

Kommunala bolag
Krokomsbostäder AB

Jämtidrottshallen i Ås AB

Kommunförbund och 
samverkansnämnd

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands gymnasieförbund

Upphandlingsnämnd
Finsam (Finansiell samverkan

för psykiskt handikappade)

Kommunledningsförvaltning

Socialförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltning

Bygg- och miljöavdelning

Samhällsbyggnadsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Kommunens organisationsschema

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 reg-

lementen, 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, somansvarar för att politiska beslut 

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.
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2013 I KORTHET

2013 2012 2011 2010 2009

Verksamheternas nettokostnader (mnkr) 800,7 765,5 733 688,1 677

- i kronor per invånare 54 681 52 467 50 347 47 341 46 819

Årets resultat (mnkr) 12,6 21,9 33,7 47,0 21,4

- i kronor per invånare 860 1 501 2 315 3 234 1 480

Investeringsvolym (mnkr) 40,2 79,0 91,3 74,1 69,5

- i kronor per invånare 2 745 5 415 6 271 5 098 4 806

-	egenfinansieringsgrad	av	investeringar	(%) 29 33 27 26 29

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998 50 49 51 49 45

Låne- och pensionsskulder 699 687 637 572 581

- i kronor per invånare 47 736 47 087 43 753 39 353 40 180

Skattesats kommunen 22:52 22:52 22:52 22:52 22:52

Skattesats totalt 33:37 33:12 33:12 33:12 33:12

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr) 817,1 790,0 769,9 737,4 702,1

- i kronor per invånare 55 801 54 147 52 881 50 733 48 555

Totalt antal anställda 1 270 1 266 1 275 1 282 1 244

Personalkostnader 552,9 529,1 497 480,5 473,2

- i kronor per invånare 37 759 36 265 34 137 33 058 32 725

Befolkning 31 december 14 643 14 590 14 559 14 535 14 460

Fem år i siffror
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2013 I KORTHET

Höjdpunkter 
under året
Det händer många spännande saker i en kommun under ett år och en 
av dem är Krokoms Guldkväll som börjar bli en tradition. Kvällen bju-
der på härlig underhållning, god mat och spännande prisutdelningar 
där personer, organisationer och föreningar uppmärksammas för att 
de gör skillnad. 

Vi har valt ut ett antal händelser från 2013 som vi presenterar på nästa 
uppslag. 

Mats Hurtig är projektledare för Krokoms Guldkväll som arrangerades för fjärde gången under 2013. 
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2013 I KORTHET

LÄRARNA SATSAR PÅ KARRIÄREN
Efter ett tufft ansökningsförfarande under hösten har 
sex förstelärare utsetts i Krokoms kommun. Lärarna 
påbörjar sin anställning den 1 januari 2014.

Från och med höstterminen 2013 har legitimerade lärare 
möjlighet att avancera till förstelärare eller lektor. Staten 
betalar löneökningen och tanken är att erbjuda yrkesskick-
liga lärare en möjlighet till karriär. 

Birgitta Lundgren är chef för barn- och utbildningsför-
valtningen och hon tror att det här är ett av flera steg i rätt 
riktning när det gäller att höja attraktionen över yrket efter-
som karriärsmöjligheterna är begränsade.

– Det här är en sporre för duktiga lärare och med tanke 
på att vi hade fler sökande till antalet platser finns det ett 
intresse hos lärarna att ta det här steget, säger hon.

I uppdraget som förstelärare ingår, förutom att bedriva 
undervisning, arbeta med utvecklingsfrågor, exempelvis 
introduktion av nya lärare, coaching av andra lärare eller att 
initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen. 

- Vi hade sex tjänster i år och för nästa läsår får vi ytterli-
gare fjorton. Vår ambition är att dessa tjänster ska spridas, 
både geografiskt och kompetensmässigt, så att de kommer 
hela organisationen till del, säger Birgitta Lundgren.

BARNFAMILJERNA TRIVS I KROKOM
Det finns ingen kommun norr om Knivsta som har så hög 
andel små barn i befolkningen som Krokom. På riksnivå 
är det endast tretton kommuner som slår Krokom på den 
här punkten.

Sedan en längre tid tillbaka har invånarantalet ökat i Krokoms 
kommun, något som är lite ovanligt för en liten inlandskom-
mun. Det är framför allt i Åsbygden som inflyttning sker och 
trycket på förskolor och skolor är högt. Birgitta Lundgren är 
chef för barn- och utbildningsförvaltningen och hon säger att 
när vi nu växer och bygger nya lokaler för vår verksamhet så 
ska byggnaderna kunna anpassas efter nya behov i framtiden.

– Den stora andelen ung befolkning är ett gott tecken på livs-
kraft för kommunen, avslutar Birgitta Lundgren. 

BRIS VALDE KROKOM
Varje år håller Barnens rätt i samhället, BRIS, fem mycket 
eftertraktade inspirationsdagar på utvalda platser runt 
om i Sverige. I slutet av maj kom BRIS till Krokomshallen 
i Krokom!

Barn har rätt att känna till sina rättigheter. BRIS arbetar till-
sammans med sju andra organisationer för att sprida kunskap 
om Barnkonventionen. 

– Det är väldigt ovanligt att vi åker till en sådan liten ort, 
vi brukar välja större städer för att få så stor spridning som 
möjligt. Vi fast¬nade dock för det stora engagemang som 
finns i Krokom och därför kommer vi hit, säger projektledaren 
Emma Kristensson. 

Samarbetet mellan organisationerna inled¬des 2009 på 
initiativ av H.M. Drottningen i samband med att Barnkon-
ventionen fyllde tjugo år. De sju barnrättsorganisationerna 
BRIS, Ecpat, Rädda Barnen, Plan Sverige, SOS-Barnbyar, 
Unicef och World Childhood Foundation samt myndigheten 
Barnombuds¬mannen samlades för att tillsammans på olika 
sätt sprida kunskap om Barnkonventionen bland barn och vux-
na som möter barn.

SUCCÉ FÖR KROKOMS GULDKVÄLL
Krokoms Guldkväll har blivit en ordentlig succé. 
Trångsvikens bygdegård var fylld till sista plats och 
gästerna bjöds på ett fullspäckat program med under-
hållning och spännande prisutdelningar. Vinnare av det 
åtråvärda priset Guldkroken blev Offerdals SK. 

– Det här var fantastiskt roligt. Pengarna kommer förstås 
väl till pass, men det är minst lika värdefullt att vårt arbete 
uppmärksammas på det här sättet, säger Leif Bångman som 
är ordförande i Offerdals SK.

Nytt för i år var att Årets företagare tillkännages i sam-
band med Guldkvällen. Tidigare år har företagspriset delats 
ut i samband med kommunfullmäktige eftersom Guldkväl-
len har legat i december. 

– Vi bestämde oss för att tidigarelägga Guldkvällen för att 
även företagarpriset skulle få den festliga inramning som 
den här kvällen erbjuder. Dessutom blev det här startskottet 
på Kulturveckan så dagens datum är väl valt, säger Mats 
Hurtig, kultursamordnare och projektledare för både Guld-
kvällen och Kulturveckan.



Årsredovisning 2013         13

2013 I KORTHET

NÖJDA FÖRETAGARE I KROKOM
Krokom har för första gången deltagit i SKL:s företagsun-
dersökning Insikt. Placeringen bland de trettio bästa kom-
munerna i landet visar att arbetet med att förenkla företa-
garnas kontakter med kommunen har lönat sig.

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, är nöjd 
med resultatet.

– Kommunens ledord är ”Vi gör plats för växtkraft”. Vi måste 
självklart prioritera företagen och arbeta med deras möjligheter 
att kunna växa. Närhet och god dialog med företagen är nyck-
eln för att nå framgång i det arbetet, säger Maria Söderberg.

Det ska vara enkelt att driva företag i Krokoms kommun. Ett 
viktigt uppdrag för näringslivsavdelningen är att underlätta för 
företagen i kontakter mellan olika förvaltningar och myndig-
hetsområden.

–  Resultaten av den här undersökningen ger oss direkta verk-
tyg att arbeta med vårt interna utvecklingsarbete så att vi blir 
ännu bättre, säger kommunchefen Ola Skyllbäck.

KROKOM VANN MÅNADENS TÅRTA
Hemvården i Krokoms kommun har vunnit Månaden 
tårta i konkurrens med Sveriges 290 kommuner inom 
ramen för Senior Alert.

– Det är fantastiskt roligt att just vi har uppmärksammats 
som ett gott exempel och en förebild, säger projektledaren 
Helena Lindberg (till höger på bilden).

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och 
omsorg. Målsättningen är att arbeta för att förebygga fall, 
trycksår, undernäring och ohälsa i munnen för äldre männi-
skor. Sedan 2010 görs mätningar på riksnivå för att stimu-
lera kommunerna till att bli allt bättre på det förebyggande 
arbetet. 

– Vi har legat i framkant när det gäller särskilt boende 
men det har varit svårare att få till en fungerande rutin inom 
hemvården. Den här utmärkelsen visar verkligen att vi är 
på gång, säger Helena Lindberg.

Anna Hestner (till vänster på bilden) är sjuksköterska 
samt regionkoordinator för Senior Alert och hon berättar 
att det pågår ett arbete med stöd av kvalitetsregister även 
inom andra områden för att förbättra vården av de mest 
sjuka äldre. 

EN OAS FÖR FIKASUGNA
Känner du dig extra fikasugen en vardag i Krokom? Ta då 
en sväng förbi Café Vilan i Krokoms kyrka. Caféet drivs 
av Fristad Entreprenad som är en avknoppning från Åter-
bruket.

Det var i september 2013 som portarna öppnades till den nya 
kyrkan i Krokom, i samma veva öppnades också Café Vilan 
i de fräscha lokalerna. Till en början drevs caféet enbart av 
Rödöns församling, men sen den 2 december är också Fristad 
Entreprenad en del av verksamheten.

– Jag och några fler gick en kurs som handlade om arbetsinte-
grerande för sociala företag, efter det hade vi lite olika förslag 
om vad vi kunde jobba med, och till slut kom vi på idén med 
ett café. Och genom kontakter kunde vi samarbeta med kyrkan, 
säger Andreas Fredriksson från Fristad.

FRAMGÅNG FÖR FACEBOOKSIDAN
Krokoms Facebooksida ligger bra till i kunskapsföre-
taget Kreafons rikstäckande undersökning. Krokom är 
Sverigesjua när det kommer till popularitet.

Rapporten omfattar tre områden; popularitet, medborgar-
kontakt och engagemang. Popularitet mäts genom att räkna 
antalet gillare en sida har. Krokom hamnar på sjunde plats 
av de totalt 192 kommunerna när det gäller störst procen-
tuell ökning jämfört med motsvarande mätning för 2012.

– Det är jätteroligt att så många har hittat vår sida. Nu-
mera räcker det inte att annonsera i en dagstidning utan det 
gäller att komplettera med andra kanaler för att nå olika 
målgrupper. Facebook är både snabb och kostnadseffektiv 
och vi hoppas att ännu fler hittar hit framöver, säger kom-
munikationschefen Åsa Sjödin.

Medborgarkontakt är ett mått på antalet gillare jämfört 
med medborgarantalet och här återfinns Krokom på en 36 
plats. Övriga länskommuner är Ragunda (51 plats), Berg 
(132 plats) och Östersund (139 plats). Det tredje området i 
undersökningen är engagemang och här handlar det om hur 
många som pratar om sidan. Även här toppar Krokom lis-
tan för länskommunerna (60 plats totalt) följt av Östersund 
(67 plats), Ragunda och Berg (126 plats).
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Året i siffror
Krokoms kommun kan – för trettonde året i rad – notera ett plus-
resultat. Bokslutet för 2012 visade ett överskott med 12,6 miljoner 
kronor. Vinsten behövs bland annat för att vi ska kunna investera 
kommande år utan att behöva låna pengar, och för att även kom-
muner behöver buffertar ifall något oförutsett händer. 

Du hittar även årsredovisningen på www.krokom.se/ekonomi

Varifrån kommer kommunens pengar?
Övrigt (5%)

Hyror och arrenden (2,2 %)

Fastighetsskatt (2,7 %)

Taxor och avgifter (5,2 %)

Bidrag (6,6 %)

Kostnads- och intäktsutjämning (23,2%)

Skatt (54,8 %)

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

Under 2013 hade Krokoms kommun 
1 013 miljoner kronor att använda till 
verksamheten. Den allra största delen är 
skatteintäkter från invånarna. Andra stora 
intäktskällor är kostnads- och intäktsut-
jämning och bidrag. Posten övrigt inne-
håller bland annat sålda tjänster, försälj-
ning och ränteintäkter.

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (1,0 %)

Avskrivningar (3,8 %)

Inköp av varor och material (5,1 %)

Bidrag (9,1 %)

Köp av tjänster (25,5 %)

Personal (55,5 %)

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

Pengarna som kommunen får in används 
till att bekosta verksamheten. Lönekost-
naden för exempelvis lärare, omsorgs-
personal och renhållningsarbetare utgör 
lite mer än hälften av de totala kostna-
derna som för 2013 var 1 001 miljoner 
kronor. En annan stor kostnadspost är 
köp av tjänster. Här ingår till exempel 
gymnasieskolan, räddningstjänsten och 
privata vårdgivare.

2013 I KORTHET
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SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR
Här har vi delat en vanlig hundralapp i olika stora 
delar för att visa hur mycket olika verksamheter 
kostar. Summan av skatter, statsbidrag och andra 
intäkter uppgick år 2013 till 817,1 miljoner kronor.  
Barnomsorg, skola, vård och omsorg står för ungefär 
660 miljoner kronor (67 procent).

En tumregel är att en kommun bör ha ett resultat på cirka två 
procent för att må långsiktigt bra. År 2013 nådde vi precis den 
nivån. Posten övriga kostnader rymmer administration, inte-
gration, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning.

817 100 000
Kommunens skatter och intäkter 2013 i kronor

12 600 000
Kommunens resultat 2013 i kronor

40 200 000
Total investeringssumma

14 643
Antal medborgare i kommunen

53
Ökning av medborgare under året

47
Medelåldern på kommunens medarbetare

26 046
Medellön för tillsvidareanställda

1 270
Antal medarbetare i kommunen

Grundskola och skolbarnomsorg (23,80 kronor)

Vård och omsorg (19,10 kronor)

Förskola (16,30 kronor)

Särskild handikappomsorg, LSS (9,40 kronor)

Gymnasieskola (8,10 kronor)

Individ- och familjeomsorg (6 kronor)

Kultur och fritid (3,90 kronor)

Samhällsbyggnad och miljö (2,50 kronor)

Räddningstjänst (2,10 kronor)

Kommunledning, politisk verksamhet (1,50 kronor)

Övriga kostnader (6 kronor)

Samhällsbetalda resor (1,40 kronor)

2013 I KORTHET
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inledning
Årsredovisningen för 2013 följer en ny struktur. Ett av skälen 
för detta är att vi i år strävat efter att ha en sammanhållen 
förvaltningsberättelse i vår årsredovisning, som bättre följer 
de krav som lagen om kommunal redovisning ställer på en 
sådan.

Ett annat skäl är att vi vill göra vår årsberättelse så tillgänglig 
och lättläst som möjligt. Det innebär även att detta års upp-
laga har väsentligt färre sidor än de senaste årens. 

Kommunen arbetar aktivt med att sjösätta en ny styrmodell. 
De yttre ramarna för denna finns beskrivna på sidan 26. Det 
återstår fortfarande en del arbete med att få modellen att 
fungera som en bra hjälp i praktiken. Men vi är på god väg att 
skaffa oss ett verktyg som hjälper oss att prioritera och följa 
upp det som är viktigt.  

Årets årsredovisning är uppbyggd i olika steg. Det första ste-
get ger en snabb överblick över året som gått. Läser man även 
förvaltningsberättelsen ska man kunna förstå mer om vad 
som tagit vår uppmärksamhet och våra resurser i anspråk, och 
hur organisationen mår. Fortsätter man sedan att läsa verk-
samheternas sidor, får man ytterligare kunskap om den eller 
de verksamheter man vill veta mer om. Slutligen finns våra 
räkenskaper som ger detaljer kring vår finansiella ställning. 
Nämnderna har utöver det som presenteras i kommunens års-
redovisning, en utförligare uppföljning av 2013 års verksam-
het inom sina respektive ansvarsområden.

Ekonomisk översikt

Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet med 
ett resultat om plus 12,6 mnkr. Även koncernen klarar det 
med plus 14,7 mnkr. (Se även balanskravsutredning, Not 6)

Resultatet är 1,9 mnkr bättre än resultatet i den uppdaterade 
rambudget som togs i samband med delårsrapporten i septem-
ber 2013. Den enskilt största orsaken till den stora, positiva 
avvikelsen i resultatet är en engångsåterbetalning av inbe-
talda premier för den avtalsgruppsjukförsäkring som FORA 
administrerar. Återbetalningen, som uppgår till 13,0 mnkr, 
avser åren 2005 och 2006 och beror på minskade kostnader i 
sjukförsäkringssystemet. 

I tretton år har ekonomin kunnat stärkas. Vi har hittills kunnat 
tillgodogöra oss mycket av de ökade skatte- och bidragsintäk-
terna och stärkt vår balansräkning. Sammantaget sedan 2002 
har det egna kapitalet tillförts 275 mnkr i form av överskott i 
resultaträkningen. Ser man hur mycket resultatet tillför finan-
sieringen av kommunen är det under samma period 658 mnkr. 
Medel som har kunnat täcka nettoinvesteringar på 585 mnkr.

De år den streckade linjen i diagrammet ligger över den 
heldragna har investeringarna kunnat finansieras med egna 
medel.

Diagram 1 Investeringsutgifter i förhållande till kassaflöde från 
resultaträkning

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Investeringsutgifter mnkr Kassaflöde från årets resultat

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen är det sedan 2004 krav på att kommu-
ner ska ha verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, 
utöver de finansiella mål vi redan har. Inom kommunen pågår 
arbete med mål- och resultatstyrning. Inför 2013 fastställde 
kommunfullmäktige nya inriktnings- och strategiska (flerår-
iga) mål för kommunen.  Läs mer om målstyrning i avsnittet 
om god ekonomisk hushållning.

Utfallet i verksamheterna
Efter att verksamheterna i kommunen i princip hållit budget 
under ett antal år, såg vi under 2012 tyvärr ett trendbrott. So-
cialnämnden visade då på ett underskott på 10,2 mnkr. Detta 
berodde främst på ökad efterfrågan och därmed ökade kost-
nader inom hemtjänsten, samt ökade kostnader inom individ- 
och familjeomsorgen. Denna trend har fortsatt under 2013. 
Socialnämnden varnade tidigt att prognoserna pekade mot ett 
underskott runt 4 mnkr. Även för barn- och utbildningsnämn-
den visade prognoserna tidigt på en negativ budgetavvikelse. 
Detta berodde främst på högre kostnader för skolskjutsar. En 
stor osäkerhet rådde kring de ekonomiska förutsättningarna 
i inledningen av året. Detta tillsammans med att det budge-
terade resultatet var lågt föranledde kommunstyrelsen att i 
januari besluta om ett tidsbegränsat sparprogram under 2013. 
I vilken mån detta har bidragit till att verksamheternas resultat 
är inte analyserat.

Vi kan se att vi har mekanismer i vårt uppföljningsarbete som 
fungerar väl. Med anledning av nämndernas befarade under-
skott i delårsrapporten, beviljade kom-munfullmäktige i sep-
tember tilläggsanslag med totalt 6,4 mnkr för att möta detta. 
Det är mycket viktigt ur styrsynpunkt att veta att prognoserna 
under året är att lita på.

Efter tilläggsanslag är utfallen i de stora nämnderna i princip i 
paritet med budget.
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Tabell 1 Budgetutfall
2013

Halvår
2013
Helår

Kommunstyrelsens verksamheter 0,0 0,9

Räddningstjänstförbundet 0,0 0,2

Gymnasieförbund -1,6 -2,1

Socialnämnd -3,9 0,0

Barn- & utbildningsnämnd -1,9 0,1

Samhällsbyggnadsnämnd -0,5 0,0

Bygg- & miljönämnd 0,2 0,5

Övriga 0,0 -0,1

Totalt verksamheterna -7,7 -0,4

Ekonomin 2014 och framåt
Budgeten för 2014 når inte fullmäktiges resultatmål om ett 
överskott om 19,8 mnkr (2 procent av bruttointäkterna). 
Hösten 2013 beviljade kommunfullmäktige tilläggsanslag 
med 7,5 mnkr för 2014. Dessa avser främst volym- och kost-
nadsökningar inom äldreomsorgen och höjda elevplatspriser i 
gymnasiet.

Enligt senast tillgängliga prognoser för skattekraften (februari 
2014) och med hänsyn tagen till beviljade tilläggsanslag för 
2014, så stannar resultatet för året på 8,7 mnkr. Tidiga prog-
noser från Socialnämnden visar trots beviljade tilläggsanslag 
för året på ett underskott med i storleksordningen 7-8 mnkr. 
För åren 2015 och 2016 ger den senaste skatteprognosen ett 
positivt bidrag, och resultatnivåerna dessa år är i nivå med 
eller strax över kommunens långsiktiga resultatmål. Samtidigt 
vet vi att det finns behov i verksamheterna för år 2015 och 
framåt som idag inte är anslagstäckta. Det pågår ett arbete 
med att konkretisera bland annat ett framtida behov av fler 
platser i särskilt boende i kommunen. Enligt vår befolkning-
sprognos kommer antalet äldre över 80 år att år 2025 vara 300 
fler än idag. Kommunen har även en exceptionellt hög andel 
yngre barn. Detta är i grunden positivt, men ställer ökade krav 
på kommunal service. Parallellt med detta finns möjlighet för 
kommunen att påbörja försäljningen av det sista tomtområdet 
i bostadsområdet Sånghusvallen i Ås, på gränsen till Öster-
sund. En sådan satsning skulle späda på behovet ytterligare av 
kommunal service i den södra kommunänden.

En extra utmaning i detta är att försörjningskvoten, det vill 
säga det antal individer som varje yrkesverksam person skall 
försörja, ökar de kommande 15 åren.

Kostnads- och intäktsutvecklingen
Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med 3,4 procent 
(+ 5,8 %), varav personalkostnaderna ökade med 3,9 procent 
(+ 6,2 %). Att notera är att köp av externa tjänster och köp av 
verksamhet ökade med 6,5 procent (11,4 %), vilket åtespeglar 
att kommunen i allt större omfattning nyttjar externa utförare. 

Skatteintäkterna steg med 2,1 procent (+3,7%), statsbidrag 
inom skattesystemet ökar med 2,1 procent exkl. tillfälligt 
strukturbidrag (+8,4%) och verksamheternas intäkter med 3,1 

procent (+14,3%). Det sistnämnda inkluderar den engångså-
terbetalning om 13,0 mnkr från FORA av försäkringspremier 
som skedde under året.

Den totala intäktsökningen var 3,4 procent. Kostnaderna och 
intäkterna ökade således i stort sett lika mycket.

Kommunfullmäktiges	finansiella	mål
Från och med 2009 har dessa nya finansiella mål antagits:
Vi når god ekonomisk hushållning genom bred delaktighet 
och kunskap
• Resultat före extraordinära poster ska uppgå till 2 procent 

av bruttointäkterna, vilket för 2013 motsvarar 20 mnkr. 
Fullmäktige beslutade dock i rambudgetbeslutet att göra 
avsteg från det långsiktiga resultatmålet under planperio-
den. Utfall 2013: 12,6 mnkr (1,2%). Budgeterat resultat: 
10,7 mnkr.

• Likviditeten ska på tre års sikt uppgå till cirka 30 mnkr, 
vilket motsvarar en månads personalkostnader. Utfall 
2013: 63,7 mnkr vid årsskiftet.

• Soliditeten/egenfinansieringen ska vara minst 44 procent. 
       Utfall 2013: 50 procent

Samtliga tre finansiella mål är uppfyllda. Det långsiktiga re-
sultatmålet når vi inte, men resultatet för 2013 överstiger det 
budgeterade, av fullmäktige fastställda målet för 2013.

Kommunalskatt och befolkningsutveckling
Skatte- och statsbidragsintäkterna är 3 mnkr högre än budget. 
Ännu ett år har folkmängden ökat, med 53 personer (+31) och 
vid årsskiftet var antalet invånare 14 643. Födelseöverskottet 
uppgår sig till 1 (en) person och 151 personer har flyttat hit 
från annat land. Inrikes flyttningar uppgår till -97. Diagram-
met nedan visar sammansättningen av befolkningsförändring-
arna 2000-2013.

Från och med 2003 har ökningen varit totalt 639 personer. 
I underlaget till budgeten förväntas en försiktig ökning av 
folkmängden tack vare fortsatt inflyttning till främst exploate-
ringsområden i Ås-Krokom-Dvärsätts området.

Diagram 2 Befolkningsförändringens sammansättning
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Diagram 3 Invånare den 31 december 2013
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Lån,	avskrivningar	och	finansnetto
Ett fortsatt mycket gynnsamt ränteläge håller de finansiella 
nettokostnaderna på en låg nivå.

Avskrivningarna belastar resultatet med 38,2 mnkr, vilket i 
princip är i nivå med budget. Notera att det i avskrivning-
arna ryms en extra nedskrivning med 7,0 mnkr av värdet på 
fastigheterna Torsta/Rösta, som kommunen förvärvade 2012 
av Jämtland läns landsting. Skälet för denna nedskrivning 
är, att för att få ekonomisk bärkraft i fastigheterna bör de 
bokförda värdena minskas ned mot den nivå som angavs i den 
externa värdering som gjordes under 2010, inför Landstingets 
försäljningsprocess. Den värderingen angav riktvärdet 20 
mnkr (+-5mnkr). Köpeskillingen bestämdes till 27,5 mnkr. 
Med marknadsmässig hyressättning och utan hyresvakan-
ser ger nuvarande bokförda värden för litet överskott för att 
fastigheterna skall kunna refinansiera sig själva utan drifts-
tillskott från skattekollektivet. Det är en uttalad ambition från 
kommunen att dessa fastigheter ska finansiera sig själva via 
hyresintäkter.

Balanslikviditet
Balanslikviditeten, det vill säga betalningsförmåga på kort 
sikt, har minskat något från 87 till 84 procent mellan 2012 
och 2013, och likviditeten uppgick vid årsskiftet till 63,7 
mnkr.

Soliditet
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 
serien av positiva resultat inleddes har soliditeten mer än 
fördubb-lats, från 22 till 50 procent. Räknar man med den del 
av pensionsskulden som inte ingår balansomslutningen har 
kommunen en negativ soliditet på minus 11 procent 

(-9 %). Att soliditeten inklusive denna pensionsskuld minskar, 
beror på att skulden ökat under 2013. Se avsnitt nedan. 

Resultatutjämningsreserv
Hösten 2012 beslutade riksdagen om att införa en möjlighet 
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. Ändamålet med denna 
reserv är att under år med mycket goda re-sultat 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

I budget för 2013 togs preliminärt 6,0 mnkr av dessa i an-
språk. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 att ur 
resultatet för 2012 avsätta ytterligare 6,5 mnkr. Det innebär 
att det vid ingången av 2013 fanns 10,7 mnkr tillgängliga i 
reserven. Eftersom kommunens resultat för 2013 är positivt 
även utan nyttjande av reserven, så har det planerade ian-
språktagandet inte behövt göras. Det innebär att reserven vid 
utgången av 2013 uppgår till 16,7 mnkr.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser redovisas dels som en 
avsättning på skuldsidan av balansräkningen, dels som en 
ansvarsförbindelse utom balansräkningen och dels redovisas 
den del av kommunens pensionsåtagande som kallas av-
giftsbestämd ålderspension som kortfristig skuld. Den totala 
förpliktelsen har under 2013 ökat med 37 mnkr till 519 mnkr. 
(Se not 15)

Pensionskostnaden kommer att ta en allt större del av kom-
munens resurser i anspråk under de kommande cirka tjugo 
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 förlusttäckning.

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

Visstidspensioner
Utifrån bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda, finns tre åtaganden om visstidspension. Se 
även noterna till balansräkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har minskat med netto 0,9 
mnkr (-11,4 mnkr) och uppgår nu till 307,7 (308,6) mnkr, 
varav 295 (295) mnkr avser Krokomsbostäder AB. Utanför 
kommunkoncernen har omfattningen av borgensansvar mins-
kat och uppgår till 12,7 (13,6) mnkr. Riskexponeringen har 
därmed minskat.

Tabell 2 Borgensåtaganden

(Mnkr)
Bokslut

2013
Bokslut

2012
-krokomsbostäder 295,0 295,0
-bostadslån egna hem 2,2 2,7
-ishall 4,5 4,7
-bygdegårdar   3,1 3,1
-äldrekooperativ 2,0 2,2
-förskolor 0,8 0,8
-övrigt 0,1 0,1
Summa 307,7 308,6

Sammanställd redovisning för koncernen
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun 
och Krokomsbostäder AB till 100 procent.

Jämtlands räddningstjänstförbund, 18 procent (18%), och 
Jämtlands gymnasieförbund, 19 procent (18 %), har konsoli-
derats i den sammanställda redovisningen med proportionell 
metod utifrån nämnda procenttal.

Överskottet för koncernen blev 14,7 (23,6) mnkr efter konso-
lidering.

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar ett resultat på 
+0,2 mnkr. Jämtlands gymnasieförbund redovisar ett negativt 
resultat på -2,0 mnkr och Krokomsbostäder AB överskott om 
1,5 mnkr.

Kommunen tog över ägandet av fastigheter i Torsta/Rösta 
i Ås vid halvårsskiftet 2012. Huvudinriktningen för hur 
kommunen skall äga och förvalta dessa fastigheter är att de 
från 2015 skall överlåtas till ett av kommunen ägt bolag. En 
utredning om formerna för detta pågår. Ett fullmäktigebeslut 
om en eventuell bolagisering bör ske före sommaren 2014. I 
samband med detta utreds även om kommunens bolagsstruk-
tur framåt skall drivas som en äkta koncern med ett moderbo-
lag med operativa dotterbolag, eller som separata systerbolag.

Oavsett vilken väg kommunen väljer i detta, kommer en tyd-
lig och närvarande ägarstyrning att krävas.

Parallellt med detta arbete, ser vi över hur och av vilken 
kommunens egna fastigheter ska förvaltas i framtiden. Detta 
kommer också att ställa krav på tydliga gränssnitt mellan 
kommunen och dess bolag, oavsett vad vi kommer fram till i 
utredningen av fastighetsinnehavet i koncernen.

Blandade tabeller och nyckeltal

Tabell 3 Översikt över resultaträkning och budget (mnkr)
Bokslut Budget

(Mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016

Verksamheternas nettokostnader -737 -762 -785 -811 -835

Avskrivning -29 -38 -32 -30 -30

Skatteintäkter 790 817 830 850 875

Finansnetto -2 -4 -4 -4  -4

Från resultatutjämningsreserv 0 0

Årets resultat 22 13 9 5 6

Fullmäktiges mål 20 20 20 21 21

Tabell 4 Budgetavvikelser
2012 2013

Budgeterat Årets resultat 12 11

Avvikelser budget 10 2

Tabell 5 Kostnads- och intäktsutvecklingen 
 
(miljoner kronor)

2011 2012 2013 2011-
2012

2013-
2014

Personalkostnader -504,0 -535,0 -555,5 6,2 3,8

Materialkostnader -51,1 -52,5 -50,9 2,7 -3,0

Tjänster och köpt verksamhet -214,5 -238,9 -254,5 11,4 6,5

Bidrag och transfereringar -98,1 -92,0 -91,0 -6,2 -1,1

Summa kostnader -867,7 -918,4 -951,9 5,8 3,6

Kommunalskatt 524,1 543,5 555,1 3,7 2,1

Utjämningsbidrag mm 245,8 246,5 262,0 0,3 6,3

Övriga intäkter 160,7 183,7 189,4 14,3 3,1

Summa intäkter 930,6 973,7 10006,5 4,6 3,4

Tabell 6 Investeringar och finansiering
2011 2012 2013

Investeringar
Nettoinvesteringar 91 79 40
Finansiering av investeringar
Lån 25 50 0
Från årets resultat 64 29 40
Ut likvida medel 2 0 0

91 79 40

Tabell 7 Finansiella nyckeltal

(procent)

2011 2012 2013 KF:s 

mål
Finansiella nyckeltal
Andel lån till anläggningstillgångare 26 33 29
Balanslikviditet 74 87 84
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse -14 -9 -11 44
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -14 -9 -11
Årets andel av totala intäkter 3,60 2,20 1,20 0,9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Tabell 8 Känslighetsanalys
Ändring Effekt på re-

sultat (mnkr)
Löneökning 1% -5,0
Heltidstjänster 10 tjänster +/-4,6
Prisändring på varor och tjänster 3% +/-7,7
Ekonomiskt bistånd 10% -0,7
Minskad likviditet -10 mkr -0,1
Förändrade marknadsräntor +/-1% +/-2,1
Ökade taxor med 1% +0,5
-varav konsumtionsavgifter 1% +0,33
Förändrade stadsbidrag i skattesystemet 1% +/-2,5
Utdebitering av kommunalskatt +/-1 kr +/-25,0
Befolkningsförändring (skatteeffekt) +/-100 pers +/-5,2

Tabellen redovisar effekterna om olika förutsättningar som är 
av betydelse för ekonomin skulle ändras. Avser förhållandena 
år 2012.

Investeringsredovisning

Kommentarer till investeringarna 2013
Lokaler och exploatering
• Om- och tillbyggnad av Tulleråsens förskola har slutförts 

under året.
• Om- och tillbyggnad av Kaxås skola har genomförts med 

bland annat installation av värmepump, brandsäkerhetsåt-
gärder samt tillgänglighetsanpassning.

• Ombyggnad av kök i Änge skola samt Landöns förskola 
har slutförts.

• Fastighet för förskolan Hyllan i Föllinge har förvärvats 
och anpassning av utemiljön har slutförts.

• I Krokomshallen har nytt sportgolv lagts in.
• Arbetet med energieffektiviseringar inom ramen för 

EPIR-projektet fortlöper.
• Förstudier inför kommande projekt, till exempel  Mötes-

plats Krokom samt ytterligare platser för korttidsboende 
på Blomstergården i Krokom har genomförts under året.

• Brandstationerna i Laxsjö och Föllinge, skolan i Skär-
vången samt ett mindre bostadshus i Krokom har avytt-
rats genom försäljning på den öppna marknaden.                                   

Vatten och avlopp
• Rödön etapp 2 är klart från kommunens sida. Kvarstår 

Lantmäteriets förrättning.
• Brovägens avloppspumpstation är klar och i drift.
• En förstudie för ny avloppsanläggning i Åkersjön har 

genomförts. Näldens grundvattentäkt undersöks vidare. 
Bildande av vattenskyddsområden pågår och följer 
planen.

• Förstudier för renovering av Krokoms vattentorn och 
hur vi ska komma till rätta med manganproblemet i vat-
tentäkten vid Uddero i Dvärsätt har genomförts under 
hösten.

• Ett antal energisparande återgärder enligt ÖVS:s ener-
gisparplan har genomförts och kommer att fortgå även 
under 2014.

Bokslut 2013 Budget 2013

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utfall mot 
budget

Barn- & utbildningsnämnd  -1,7 0 -1,7 -2,9 0 -2,9 1,2
Kommunstyrelse            -4,4 0 -4,4 6,3 0 -6,3 1,9
Socialnämnd               0 0 0 0 0 0
Idrott -0,8 0,2 -0,6 -0,6 -0,6 0
Samhällsbyggnadsnämnd 0
Förskola/skola -7,1 0 -7,1 -8,5 0 -8,5 1,4
VA -4,1 0,1 -4 -6,3 0 -6,3 2,3
Renhållning               0 0 0 -6,7 0 -6,7 6,7
Idrottshallar, samlingslokaler  -0,4 0 -0,4 -10,7 0 -10,7 10,3
Bostadsanpassning         -0,2 0 -0,2 -0,4 0 -0,4 0,2
Vägar, park och mark        -0,2 0 -0,2 -1,9 0 -1,9 1,7
Energiåtgärder            -7,2 0,3 -6,9 -16,1 0 -16,1 9,2
Övrigt                    -4,2 0 -4,2 -7,4 0 -7,4 3,2
Exploatering för bostäder      -0,6 0,3 -0,3 0 0 0 -0,3
Summa samhällsbyggnad -24 0,7 -23,3 -58 0 -58 34,7
Torsta-Rösta -10,2 0 -10,2 -11,8 0 -11,8 1,6
Summa investeringar totalt -41,1 0,9 -40,2 -79,6 0 -79,6 39,4

Tabell 9 Totalutgift för investeringar som färdigställts under 2012
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Personalekonomisk redovisning
Syftet med den personalekonomiska redovisningen är att följa 
upp de mål kommunen har satt utifrån sin roll som arbetsgi-
vare. Resultat och analys ska nyttjas i arbetet med att utveckla 
kommunens arbetsgivarpolitik på kort och lång sikt.

Redovisningen beskriver uppgifter för 2013 i jämförelse med 
föregående år och avser tillsvidareanställda samt visstidsan-
ställda tre månader eller mer om inte annat anges.

Inriktningsmål:
• Krokoms kommuns medarbetare är stolta över sitt arbete 

och är goda ambassadörer för kommunen.

Strategiska mål:
• Krokoms kommuns arbetsplatser är hälsofrämjande där 

sjukfrånvaron är högst 5,5 procent. 
• Krokoms kommuns arbetsplatser präglas av jämställdhet, 

mångfald och delaktighet. 

Prestationsmått:
• Sjuktalet ska minska för både kvinnor och män. Skill-

naden mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro ska vara 
högst två procentenheter. 

• Andel medarbetare med högst fem sjukdagar per år 
(frisktal) 65 procent. 

• Av totala sjukfrånvaron utgör andelen långtidssjukskriv-
na (60 dagar eller mer) högst 40 procent. 

• Företagshälsovårdsråd fyra gånger per år. 

Medarbetare
Totala antalet anställda är 1 270, knappt någon skillnad jäm-
fört med 2012. Av dessa är 1 148 tillsvidareanställda, vilket 
är en ökning med 22 personer. Visstidsan-ställda har minskat 
med 18 personer.

Andel heltid
Andel som har heltid har ökat med 1,7 procentenheter till 68,8 
procent. Kvinnor med två procentenheter till 65,6 procent och 
män med 0,2 procentenheter till 82,6 procent.

Diagram 4 Andel av medarbetarna som har heltid per yrkesgrupp
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I kvinnokodade yrken med få män har medarbetarna sämst 
möjlighet att få heltidsanställning. Diagrammet visar att de få 
män som ändå finns i dessa yrken, får heltid i större utsträck-
ning än kvinnor.

Diagrammet visar även att högre utbildningsnivå generellt 
ger kvinnor större chans att få heltid, medan män får heltid 
oavsett utbildningsnivå.

Sysselsättningsgrad
Genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat något till 90,7 
procent (kvinnor 89,9 procent och män 94,2 procent). Män-
nen har ökat något mer än kvinnorna. Genomsnittliga sys-
selsättningsgraden ökar stadigt över tid och har inte varit så 
här hög tidigare.  

Medelålder
Medelåldern är oförändrad, 46,8 år, och har knappt förändrats 
under de senaste fem åren.

Timtid
Behovet av korttidsvikarier, så kallade timvikarier, fortsätter 
att öka. Den sammanlagda tiden, 238 800 timmar, som timav-
lönade arbetar motsvarar 132 årsarbetare.

Diagram 5 Timvikariers totalt arbetade tid i timmar. Siffran i sta-
peln motsvarar antal årsarbetare
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Diagrammet nedan visar de yrkesgrupper där timvikarier är 
vanligast förekommande.

Diagram 6 Timtid per yrkesgrupp. Siffran motsvarar antal årsar-
betare
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Under hösten påbörjades ett arbete med en översyn av kom-
munens användning av tidsbegränsade anställningar, skapa ef-
fektivare poolverksamhet samt möjligheter att erbjuda heltid. 
Översynen sker utifrån direktiv från kommunfullmäktige. 
Förslag ska presenteras senast mars 2014.

Konvertering
Under året har 18 medarbetares anställningar konverterats till 
tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS 
§ 5) alternativt enligt AB § 4 mom 4.

De arton personerna fördelar sig enligt följande: tio personer 
inom socialförvaltningen, fem personer inom samhällsbygg-
nadsförvaltningen och tre personer inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen.

Pensionsprognos
Totalt fyller 366 medarbetare 65 år under de närmaste tio 
åren. Det motsvarar en tredjedel av alla tillsvidareanställda.

Exempelvis kommer ungefär nittio medarbetare som arbetar i 
yrken där det i de flesta fall ställs krav på undersköterskekom-
petens att fylla 65 år under de närmaste tio åren. Inom skola, 
förskola och barnomsorg är det drygt 130 medarbetare som 
fyller 65 år inom tio år. Bland cheferna är andelen 55 år eller 
äldre 40 procent.

Diagram 7 Prognos pensionsavgångar

Prognosen för pensionsavgångar har legat på denna nivå 
under lång tid och innebär fortsatt höga krav på att vara en 
attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera nya medarbetare.

Pensioner under 2013
Totalt har 33 medarbetare gått i pension under året. Av dem 
har tio tagit förtida pension, tretton har gått i pension i anslut-
ning till att de uppnått 65 år. Bland dem som jobbat kvar efter 
65 år har nio gått i pension.

Lön
Löneöversynen gav ett utfall på totalt 2,73 procent (kvinnor 
2,77 procent och män 2,54 procent). Männens lägre utfall 
hör samman med att kommunen har en handlingsplan utifrån 
lönekartläggning och misstänkta osakliga löneskillnader på 
grund av kön. De yrkesgrupper som ingår i handlingsplanen 
och som har ett särskilt löneutrymme är barnskötare, vårdbi-
träde, ekonomibiträde, lärare F-3 samt fritidspedagog.

Sjukfrånvaro – obligatoriska nyckeltal
I de obligatoriska nyckeltalen ingår även timavlönade.

Diagram 8 Sjukfrånvaro 2003–2013
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Total sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter 
till 6,8 procent av totalt arbetade timmar. Riksgenomsnittet 
för kommuner är 5,9 procent. Bland kommunerna i Jämtland 
varierar sjukfrånvaron mellan 5,4 till 7,9 procent.  

Sjukfrånvarotimmarna motsvarar 76 årsarbetare, en ökning 
med sex årsarbetare. Ett annat sätt att beskriva omfattningen 
av sjukfrånvaron är att varje anställd i genomsnitt varit 
frånvarande 15 arbetsdagar under året. Målet för 2013 om en 
sjukfrånvaro på högst 5,5 procent har inte uppnåtts. Andelen 
långtidsfrånvaro, 60 dagar eller mer, har ökat och utgör 55 
procent av totala sjukfrånvaron. Målsättningen om högst 40 
procent uppfylls inte.

Kön
Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat med 0,7 procentenheter, 
männen har minskat med 0,3 procentenheter. Målsättningen 
var minskad sjukfrånvaron för både män och kvinnor. Skillna-
den mellan könen är 2,8 procentenheter. Målsättningen att det 
ska skilja högst två procentenheter uppnås inte heller.

Ålder och kön
Den grupp som har högst sjukfrånvaro är kvinnor i ålders-
gruppen 30–49 år, 8,3 procent. Sjukfrånvaron bland kvinnor 
i den åldersgruppen har ökat sedan 2011. Utvecklingen är 
särskilt oroande med tanke på att de även har högst andel 
långtidssjukfrånvaro. Det är även värt att notera att det i ål-
dersgruppen är mycket stor skillnad mellan män och kvinnors 
sjukfrånvaro. Männen har 3,3 procent. Det finns anledning att 
analysera orsaker till ohälsan och den stora skillnaden mellan 
könen.

Åldersgruppen 30–49 år har högre sjukfrånvaro än ål-
dersgruppen 50 år och äldre, vilket är anmärkningsvärt då 
åldrande normalt sett ger ökad risk för sjukdom och ohälsa. I 
alla övriga jämtlandskommuner har den äldsta åldersgruppen 
högre sjukfrånvaro.

Diagram 9 Sjukfrånvaro 2003–2013

Förvaltning
Den förvaltning med högst sjukfrånvaro är samhällsbyggnad 
med 7,9 procent. Barn- och utbildning har ökat mest jämfört 
med 2012. Barn- och utbildning är också den förvaltning med 
störst skillnad i sjukfrånvaro mellan könen. Kvinnor har 7,3 
procent och män 2,8 procent.

Diagram 10 Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Yrkesgrupp
Bland de större yrkesgrupperna har sjukfrånvaron ökat mest 
bland chefer. Stor är ökningen även bland lokalvårdare och 
måltidspersonal. Den enda grupp med tydligt minskad sjuk-
frånvaro är personliga assistenter.

Hälsa
Frisktal
Andelen anställda som har högst fem sjukdagar var 54 pro-
cent en minskning med tre procentenheter. Målsättningen var 
minst 65 procent. Kvinnorna minskar från 55 procent till 51 
procent och männen från 65 procent till 64 procent.

Hälsa på arbetsplatsen
Arbetsmiljöforum genomförs två gånger per år och vänder sig 
till samtliga chefer samt skyddsombud och hälsoombud som 
ingår i kommunens samverkansgrupper.

Vid både våren och höstens arbetsmiljöforum har arbetet med 
att utveckla den psykosociala arbetsmiljön fortsatt, utifrån 
medarbetarenkätens resultat 2012. Fokus under våren var att 
deltagarna genom processarbete fick möjlighet att reflektera 
och samtala om förväntningar som ligger på medarbetare 
respektive chefer.

Samtalen kom att handla mycket om förväntningar på chefer. 
En viktig fråga som lyfts fram är vilka förutsättningar chefer 
har att utöva ett nära ledarskap där medarbetarna blir sedda 
och bekräftade enligt de behov de har. Vid höstens forum lyf-
tes dialogen fram som ett hälsofrämjande verktyg. Deltagarna 
fick genom samtal och övningar utveckla sin kunskap och 
praktiska förmåga i ämnet. Företagshälsovårdsråd har enligt 
uppsatt mål genomförts fyra gånger.
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Tabell 10 Personalekonomiska nyckeltal 2012–2013

Styr- och ledningssystem,  
god ekonomisk hushållning

Krokoms kommun har under 2013 beslutat om ett nytt styr- 
och ledningssystem. Kommunens vision, inriktningsmål och 
strategiska mål återfinns i sin helhet längst bak i årsredovis-
ningen 

Det grundläggande för en välfungerande mål- och resultat-
styrning är att man kan följa ett ställningstagande i kommun-
fullmäktige om en viss inriktning i en fråga (inriktningsmål). 
I KS och nämndernas målbeskrivning anges vad som på 
nämndsnivå ska åstadkommas för att man ska uppnå vad 
kommunfullmäktige beslutat.

I Krokoms kommun har en arbetsgrupp formats vars uppgift 
är att hålla samman kommunens kvalitetsarbete. Gruppens 
uppgift är att följa upp och analysera resultat i de olika för-
valtningarna ur ett medborgarperspektiv. Genom detta arbete 
kommer man kunna belysa kvalitet och därigenom skapa 
underlag för politikerna att göra prioriteringar på lång sikt.

Uppföljning av nämndernas måluppfyllelse av kom-
munens inriktnings- och strategiska mål

Nedan redovisas en uppföljning av förvaltningarnas mål som 
utgår från kommu-nens inriktnings- och strategiska mål. En 
reflektion under varje område är gjord utifrån de redovisning-
ar som respektive nämnd har gjort av sin måluppfyllelse.
De mål som nämnderna angivit och återrapporterat i årsredo-

visningen definierar vi även som kommunens verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning. För år 2013 är den styrmodell 
som illustreras ovan till stora delar aktuell, men när det gäl-
ler nivån resultatindikatorer, finns de på plats först för 2014. 
Detta gör att den röda tråden från nämndernas måluppfyllelse 
och deras påverkan på de övergripande målen kan bli fullt 
tydlig först 2014.

Demokrati
Krokoms kommun arbetar med många olika arenor för dialog 
med medborgaren. De olika brukarråden sammanträder på 
regelbunden basis och medborgardialoger genomförs såväl 
planerat som på förekommen anledning. Att utveckla demo-
kratiarbetet är en ständig pågående process där metoder och 
teknik kan utvecklas ytterligare.

Folkhälsa
Kommunen har ännu inte nått målet om att alla ungdomar ska 
nå behörighet till gymnasiet. Varje nämnd och kommunstyrel-
sen har ett ansvar att redovisa sitt bidrag till måluppfyllelse. 
Måluppfyllelse kräver samverkan och dialog

Nolltolerans råder i kommunens verksamheter. Dock visar 
Luppenkäten, som bland annat undersöker ungdomars drog-
vanor, att konsumtion av både droger, alkohol och tobak före-
kommer bland ungdomar i Krokom på fritiden. Kommunens 
arbete behöver intensifieras på detta område och ansvaret för 
arbetet bör finnas inom samtliga nämnder.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2012 2013 2012 2013

Antal anställda 1266 1270 Sjukfrånvaro –29 år 4,2% 3,7

- tillsvidareanställda 1126 1148 Sjukfrånvaro 30–49 år 6,4% 7,3

- visstidsanställda 140 122 Sjukfrånvaro 50 år– 6,7% 7,2

Antal kvinnor 1027 1029 Frisktal (medarbetare med <5 sjukdagar) 57% 54%

- varav tillsvidareanställda 915 938 Pensioner 35 33

Antal män 239 241 - varav ålderspension 29 22

- varav tillsvidareanställda 211 210 Personalkostnader (i mnkr)

Medelålder 46,8 46,8 Personalkostnad, exkl PO 370,7 384,9

Andel heltidsanställda 67,1 68,8 PO	(41,2%) 158,4 168

- kvinnor 63,6 65,6 Total sjuklönekostnad 5,8 6,6

- män 82,4 82,6 Sjuklönekostnad, dag 2–14, inkl PO 5,2 5,9

Skillnad mellan män o kvinnor 18,8 17 Sjuklönekostnad, dag 15–90,  inkl PO 0,6 0,7

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 90,1 90,7 Övertidsskuld, inkl PO 2,2 2,2

- kvinnor 89,4 89,9 Semesterskuld, inkl PO 23,4 23,1

- män 93,4 94,2 Uppehålls-/ferielöneskuld, inkl PO 7,2 7,1

Medellön kr (endast tillsv.anst.) 25491 26046 Pensionsskuld 486,0 519

- kvinnor 25220 25819 - därav avsatt till pensioner 34,9 43,2

- män 26669 27056 - därav ansvarsförbindelse 431,0 453,9

Total sjukfrånvaro 6,3% 6,8 - avgiftsbestämd pension 20,1 21,9

- kvinnor 6,7% 7,4

- män 4,9% 4,6
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Socialnämnden genomsyras av hälsofrämjande och förebyg-
gande arbete såväl på lokal som på regional nivå genom 
samverkan mellan kommuner, landsting och frivilligorganisa-
tioner.

I nämndernas redovisning kan man inte utläsa något om hur 
arbetet med att förbättra situationen för personer med funk-
tionsnedsättning. Detta kan då tolkas som att det finns behov 
av att lyfta fram och prioritera frågan framgent.

Gott bemötande, god tillgänglighet
I den mätning som görs varje år avseende tillgänglighet och 
bemötande ser vi att kommunen har mycket att utveckla och 
förbättra. Varje enskild medarbetare gör sitt bästa men pro-
blem kan uppstå i samarbetet mellan förvaltningar och olika 
befattningahavare. Det kan vara när ett ärende hamnar fel 
eller när ett ärende behöver föras vidare till rätt instans. Vi be-
höver tänka medborgarens behov i första hand och att proces-
sen ska hanteras utifrån medborgarens syn på gott bemötande 
samt snabb- och rätt leverans av efterfrågad tjänst.

Trygghet
Inom skolans verksamhet känner sig inte alla barn trygga. 
Alla barn ska känna sig trygga och ansvaret för att uppnå 
detta bör ligga inom samtliga nämnder. Nämndsövergripande 
insatser kan behöva genomföras för att tydliggöra respektive 
nämnds möjligheter att bidra med sådana insatser.

Rättssäkerheten inom förvaltningarnas verksamheter har ökat 
genom stöd via utbildning, verksamhetssystem och samver-
kan mellan kommuner, landsting och andra funktioner.

Tillväxt och utveckling
Krokoms kommun arbetar aktivt för att bidra till näringslivets 
utveckling. Detta görs t ex genom att upplåta viss verksam-
het till externa leverantörer. Vi bidrar också genom rådgiv-
ning samt att effektivisera våra processer för att underlätta 
företagsetableringar. Genom kommunens vuxenutbildning 
skapar vi förutsättningar för den enskilde att tillgodogöra sig 
kunskap och färdigheter genom såväl teoretisk som praktisk 
utbildning. Vi arbetar också för att utveckla infrastrukturen 
både genom kollektivtrafik och bredband för att göra kommu-
nen attraktiv och skapa möjlighet för boende och företagande 
i glesbygd.

Krokoms kommun som arbetsgivare
Se avsnitt Personalekonomisk redovisning.

Krokoms kommun som länsaktör
En aktiv samverkan med andra aktörer, både inom den offent-
liga sektorn och inom näringslivet i länet, pågår i våra nämn-
der. Samverkan bidrar både till olika samord-ningsvinster för 
att förbättra våra verksamheter och att öka attraktiviteten att 
bo och verka i kommunen och/eller länet.

Finansiella mål
Se avsnitt Ekonomisk översikt

Diagram 11 Styrmodell
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Kommunstyrelsen
Förklaring
 Betyder att målet är helt uppfyllt
 Betyder att målet är delvis uppfyllt
 Betyder att målet inte är uppfyllt
 Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2013

Folkhälsa
Mål Måluppfyllelse Kommentar

KS verksamheter ska följa konventionen om 
barns rättigheter genom att genomföra ”barn-
check” vid framtagande av beslutsunderlag.

Barnchecken har använts i relativ stor ut-
sträckning.

En utvärdering av Barnchecken görs under första 
kvartalet 2014. 

Krokoms kommuns arbete med barnchecken har 
uppmärksammats från andra kommuner.



Folkhälsorådet ska samordna kommunens över-
gripande folkhälsoarbete, barnkonventionsarbete 
samt mobilisering mot droger och brottsförebyg-
gande verksamhet.

Samordning sker i hög utsträckning.

Folkhälsorådet har i sitt arbete följt länets 
folkhälsopolicy och regeringens ANDT-strategi 
utifrån	våra	specifika	främjande	och	förebyggande	
områden i tiden.

Särskilt fokus har ägnats kommunens övergri-
pande behörighetsmål.

Inom barnkonventionsarbetet påbörjades under 
hösten en fokusering kring utvärdering av barn-
checken. 

Ett samverkansavtal mellan kommunen och 
polismyndigheten tecknades under hösten.



Kursdeltagare inom SFI ska få sådana kunskaper 
i svenska språket, om den svenska kulturen och 
svenskt samhällsliv så hon/han kan klara varags-
liv, yrkesliv och vidare utbildning.

Flera av de avslutade SFI-eleverna har gått 
vidare till andra studier på grundläggande- och 
gymnasial nivå.

Några har också gått vidare till yrkespraktik eller 
arbete.

Resultatet har synts genom att SFI-elever sökt 
kurser på dessa nivåer. En bredare uppföljning 
kommer att göras under 2014 för att på ett säkra-
re sätt mäta resultatet på måluppfyllelsen.



Gott bemötande och god tillgänglighet
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Kommunstyrelsens tjänster internt och externt ska 
känneteck-nas av god service, gott bemötande 
och rättssäker hantering.

Ständiga förbättringar med utgångspunkt i utred-
ningen omkring kommunens ärendehantering

Arbetet med att utveckla kommunens ärendehan-
tering från upprättad handling till arkivering pågår. 

KS ska styra och kvalitetssäkra IT-stöd inom 
Krokoms kommun så att förvaltningarnas verk-
sam-hetsmål stöds.

Åtgärder för att skapa en gedigen plattform för 
verksamheternas IT-användning sker kontinuer-
ligt, gällande teknisk support, hårdvara, mjukvara 
och systemförvaltning.

Kundnöjdhetsundersökning kommer att genom-
föras under 2014 för att synliggöra förbättring-
sområden.



Lättillgänglig och uppdaterad information till 
medborgaren.

Ständiga förbättringar med utgångspunkt i KKiK:s 
resultat 

Demokrati
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Medborgardialog ska genomföras i beslutspro-
cesser med tydlig utgångspunkt i kommunens 
profil	och	ledord	med	särskilt	fokus	på	ungdomar.

Arbetet med en strategi för medborgardialog är 
inte klart.

Med strategin som utgångspunkt kan arbetet 
utvecklas. 

KS ska bidra med kunskap och metoder till KF 
och övriga förvaltningar i arbetet med medbor-
gardialog.

Se ovan Se ovan 

Trygghet
Mål Måluppfyllelse Kommentar
KS ska genomföra, administrera och bidra i 
analysen av medborgarundersökning som ligger 
till grund för samtliga nämnders planering.

Ingen medborgarundersökning genomfördes 
under 2013. 
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Tillväxt och utveckling
Mål Måluppfyllelse Kommentar

KS ska samverka, initiera och utveckla nya vux-
enutbildningar utifrån efterfrågan av individ och 
arbetsmarknad.

Genom samverkan i länet har vi bidragit till start 
av nya utbildningar och beviljat elever plats på 
dessa. Lärlingsutbildningar inom smala yrken har 
också genomförts.

Avstämning hos en utbildare visade på att 5 av 6 
deltagare	fick	arbete.	Länsgemensam	utvärdering	
gjord på Y-vux.

3 lärlingar har avslutats under året med resultat 1 
anställning 1 vidare till studier.



Företagsetableringar i Åsbacken. Inga företagsetableringar i Ås-backen ännu.
Vi	har	under	året	fört	dialog	med	ett	flertal	
intressenter. 

I undersökning avseende näringslivsklimat (Insikt) 
ska nöjd kund index ligga över kommunernas 
medelvärde.

Krokom hamnade på ett nöjd kundindex högre än 
kommunernas medelvärde.

Krokom hamnade på ett NKI på 72 och medelvär-
det bland alla deltagande kommuner låg på 67. 

En bredbandsstrategi ska utarbetas under året.
Kommunens bredbandsstrategi antogs i Kom-
munstyrelsen 13 mars 2013

Både en regional och en kommunal bred-
bandsstrategi antogs under året.

Genom projektet Vaajma ska KS i samverkan 
med Strömsund, Lierne och Røyrvik verka för in-
flyttning,	företagande	och	rivande	av	gränshinder	i	
Hotagenområdet.

Förändringsprocesser, nätverksbyggande och 
samarbeten pågår. 

Avslut av delprojekt Ungdom och Hälsa som nått 
sina mål i förtid. 

Gränshinder ej uppfyllda. Beslut fattas i annat 
politiskt forum. 

Identifiering	och	dokumentation	av	de	offentliga	
tjänster och verksamheter inom projektet som 
kan och bör fortgå efter projektets avslut bör 
prioriteras.

Utveckling av Destination Vaajma har potential 
och bör främjas.






Kommunstyrelsen arbetar för att Krokoms 
kommun	ska	få	en	tydlig	miljöprofil.	Nu	gällande	
miljöpolicy och klimatstrategi ska ses över.

Kommunfullmäktige fattade beslut under året om 
reviderad miljöpolicy och klimatstrategi. 

Krokoms kommun som arbetsgivare
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Ohälsotalen inom KS verksamheter ska sänkas till 
högst 4 procent sjukfrånvaro för 2013.

Målet är inte uppfyllt. Utfallet är 7,0 procent; en 
ökning med 0,1 procent jämfört med 2012.

Den totala sjukfrånvaron består till stor del av 
några få personer som är långtidssjukskrivna. 

KS	verksamheter	reflekterar	och	agerar	utifrån	ett	
genusperspektiv i verksamhetsprocesser (4R).

Utvärdering är inte genomförd förutom löneka-
rtläggning avseende osakliga löneskillnader 
kopplat till kön.

I löneöversynsprocessen görs prioriteringar utifrån 
lönekartläggning och handlingsplan för jämställda 
löner. 

Krokoms kommun som länsaktör
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Via delägande i MidSweden Science Park 
(MSSP) ska kommunstyrelsen aktivt verka för 
kopplingen mellan forsk-ning/innovation, utbild-
ning, företagande och arbetsmarknad.

Krokoms kommun är delägare i Mid Sweden 
Science Park.

Genom att Krokoms kommun är delägare i Mid 
Sweden Science Park verkar kommunen aktivt 
för koppling mellan forskning/innovation och 
arbetsmarknad.



Företagen i Krokom ska ha kunskap om MSSP 
och Peak Innovation.

Vissa företag har kunskap om MSSP och Peak 
innovation.

Vissa företag i kommunen har kunskap om MSSP 
och Peak innovation men det behövs betydande 
informationsinsatser för att öka förståelsen för 
nyttan.



Kommunstyrelsen	ska	genom	sin	finansiering	av	
kollektivtrafiken	bidra	till	att	uppfylla	det	nationella	
målet som säger att resandet ska fördubblas till 
2020 jämfört med 2006.

Fortsatt	anpassning	av	kollektivtrafiken	till	ökat	
resande.

Samarbeta	med	kollektivtrafikmyndigheten	(RKM)	
och	Länstrafiken. 

Möjligheten att linjelägga skolskjutsar ska bereda 
fler	att	åka	kollektivt.

Ständiga förbättringar till att linjelägga skolsk-
jutsar.

Nära	samarbete	med	Länstrafiken. 

Finansiella mål
Mål Måluppfyllelse Kommentar
KS politiker ska ha månatlig information om 
nämndernas utveckling så att de kan på ett 
tillfredsställande sätt leda och samordna förvalt-
ningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över verksamheten.

KS har informerats avseende ekonomisk ut-
veckling fortlöpande under året. (Dock inte varje 
månad under året.) 

När det gäller den ekonomiska uppföljningen har 
den fungerat bra. KS och Kommunfullmäktige har 
i tid kunnat ta ställning till ekonomiska avvikelser 
och bl.a medge tilläggsanslag. Tidiga prognoser 
har visat sig vara i stort korrekta.



I syfte att kvalitetssäkra den ekonomiska styr-
ningen i kommunen ska ett nytt reglemente för 
ekonomistyrning vara framtaget och beslutat av 
Kommunfullmäktige senast i juni 2013.

Reglemente ej klart.
Arbetet fortlöper. Successiva förbättringar har 
gjorts, men fortfarande saknas ett övergripande 
styrdokument.
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Verksamhetsberättelse 2013
Kommunstyrelsens verksamheter har under 2013 tagit ett 
större ansvar för sitt uppdrag att hålla uppsikt över nämnder-
na. Detta har innefattat ett arbete med att samordna kvalitet-
sarbetet i kommunen. En översyn gällande ärendehantering 
från upprättad/inkommen handling till arkivering har genom-
förts vilket har resulterat i en åtgärdsplan.

Under 2013 har kostnadsutvecklingen i verksamheterna följts 
noga, och då främst inom socialnämndens äldreomsorgsverk-
samheter.

I den personalekonomiska redovisningen har de övergripande 
målen för personal/arbetsgivarfrågorna följts upp och olika 
nyckeltal redovisats.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen visar för 2013 ett positivt resultat med 0,9 
miljoner kronor i förhållande till budget. 
De avvikelser som innebär underskott återfinns dels inom 
kommunstyrelsens nämnd men främst inom den administra-
tiva avdelningen. Inom nämnden har sammanträdeskostnader 
ökat, samt kostnader för projektarbete tillkommit. När det 
gäller den administrativa avdelningen har flyttkostnader i 
samband med nybyggnation av kontorslokal genererat under-
skott. 

Budgetavvikelser i form av överskott består i huvudsak av 
personalavdelningens lägre personal- och verksamhetskostna-
der. Av samma anledning visar även när-ingslivsavdelningen 
överskott. Även färdtjänst har lägre kostnader är budgeterat, 
vilket härrör till att nytt avtal tecknats och tjänsten flyttats till 
beställarcentralen.

Kort om framtiden
Arbetet med att samordna kvalitetsarbetet fortsätter och vår 
ambition är att kommunstyrelsen kan bidra till att utveckla 
helhetssynen i kommunen. Vi arbetar i dag i så kallade ”stup-
rör” där varje nämnd/förvaltning är mycket framgångsrik. 
En del av de brister vi upplever i kommunen är att vi saknar 
”hängrännor” dvs. vi ser inte och vi knyter inte samman 
arbetet mellan våra nämnder/förvaltningar. Förbättrar vi detta 
arbete skapar vi ytterligare värde för våra medborgare, vi blir 
mer effektiva och vi kan troligtvis också sänka kostnader.
 
Under 2014 ska en ny resursfördelningsmodell tas fram, att 
användas från 2015. Detta avser i första hand ett tydligare 
verksamhetsansvar för lokalkostnader och därtill hörande 
tjänster. Vi ser även ett stort behov av att bättre än idag arbeta 
mer långsiktigt. Detta kommer att kräva bättre prognosun-
derlag, både vad gäller volym- och kostnadsutveckling i våra 
verksamheter, olika typer av statistik samt samverkan mellan 
nämnder. 

Utifrån den ökade sjukfrånvaron är det viktigt att fortsätta 
arbeta hälsofrämjande och förebyggande med arbetsmiljö 
i samverkanssystemet. Eftersom sjukfrånvaron ökar bland 
kvinnor och kvinnor utgör största andelen av medarbetarna 
i kommunen är det viktigt att ha genusperspektiv vid olika 
insatser.

En stor andel av medarbetarna går i pension under de när-
maste åren vilket kräver en god personalförsörjning i form av 
kompetensöverföring och rekrytering. Befintliga medarbetare 
är viktiga ambassadörer för att attrahera nya medarbetare till 
välfärdstjänsterna.

En viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda 
heltidsanställning samt att organisera det tillfälliga personal-
behovet i bemanningspool i syfte att trygga anställningsvill-
koren, minska risken för sjukfrånvaro och höja kvaliteten i 
verksamheten. Det är också viktigt att föra dialog internt om 
kommunens anseende som arbetsgivare där hälsa som strategi 
är av avgörande betydelse.

Sifferlösa centrala kollektivavtal kräver en ännu tydligare 
strategi och långsiktig hantering av löner kopplat till budget-
processen.

Viktiga händelser under året
Kommunfullmäktige har under året fattat beslut om ett nytt 
styr- och ledningssystem. Systemet ligger till grund för att ut-
veckla en tydligare ledning och uppföljning av verksamheten. 
I linje med detta har vi arbetat med att samordning förvalt-
ningarna kvalitetsarbete. Detta innefattar att systematisera 
internkontroll, upphandla ett system för verksamhetsstyrning 
och uppföljning samt analys och lärande utifrån resultat. Kro-
kom har även varit initiativtagare till samverkan runt kvalitet i 
länet där arbetet formaliserats i ett nätverk med stöttning från 
SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Organisatoriskt har en del förändringar skett inom KS verk-
samheter där en kommunikationsenhet och en ny tjänst för 
trafikhandläggning har skapats. Vi har anslutit oss till läns-
samverkan runt färdtjänst och tjänster som vuxenutbildning 
och transporttjänster har upphandlats.

Kommunens politiker inom kommunstyrelsen har under året 
fått prova läsplattor för distribution och hantering av hand-
lingar till sammanträden.
Länssamverkan för personliga ombud har under året avveck-
lats.

Under året har flera byar/områden i kommunen bildat fiber-
föreningar och arbetat för utbyggnad av bredband via fiber. 
Under året har även en kommunal bredbandsstrategi antagits.
Näringslivsavdelningen har medverkat vid flera företagsstar-
ter, etableringar och utveckling av företag. 

Ny tjänst som PA-konsult inrättades från och med 2013 och 
tillsattes i slutet av augusti. Det ger bättre förutsättningar som 
stödfunktion att i ett tidigare skede biträda förvaltningarna i 
arbetsgivarfrågor samt att arbeta mer strategiskt.

Det har varit stort fokus på att följa upp och arbeta med insat-
ser utifrån medarbetarundersökningen från 2012. Uppföljning 
har skett såväl vid arbetsmiljöforum som vid ledarforum. Pre-
stationsmåtten har uppnåtts utifrån att planera och genomföra 
de olika forumen för dialog och kunskapsöverföring syfte att 
bidra till en attraktiv arbetsgivare. 

VÅRA VERKSAMHETER



Årsredovisning 2013         33

En partssammansatt arbetsgrupp, ledd av personalavdel-
ningen, har utifrån direktiv från kommunfullmäktige arbetat 
med översyn av förutsättningar för heltidsanställningar samt 
minskning av tidsbegränsade anställningar. Detta i syfte att 
utveckla den attraktiva arbetsgivaren.

Det uppmärksammade åtalet i arbetsmiljöbrott gentemot 
chefer i kommunen har påverkat oss och medfört en ökad 

arbetsbelastning. Det finns även ett viktigt lärande i detta. 
Uppmärksamheten kring detta mål har påverkat hur arbets-
givarens anseende uppfattas såväl internt som externt – en 
viktig fråga att arbeta vidare med.

Tabell 11 Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter (tkr)

Redovisat

2012 netto

Redovisat

2013 kostnad

Redovisat

2013 intäkt

Redovisat

2013 netto

Budget

2013 netto

Budget-

avvikelse 2013 

Kommunstyrelsen -1 980 -2 146 -2 146 -2 004 -142

Gemensamma verksamh. -27 848 -32 373 3 661 -28 712 -28 965 253

Kommunikation -10 631 -10 702 206 -10 496 -10 609 113

Näringslivsavdelningen -3 896 -4 303 372 -3 931 -4 160 229

Övrigt -14 050 -18 360 5  691 -12 669 -13 151 482

Summa -58 405 -67 884 9 930 -57 954 -58 890 936

VÅRA VERKSAMHETER

Överförmyndarnämnd
Resultat-
räkning
(mnkr netto)

Budget

2012

Bok

2012

Utfall

2012

Budget

2013

Bok 

2013

Utfall

2013

Intäkt 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1

Kostnad -1,6 -2,0 -0,4 -1,7 -1,9 -0,2

Netto -1,3 -1,4 -0,1 -1,4 -1,5 -0,1

Överförmyndarnämnden i Krokoms kommun har sin ex-
pedition i Föllinge servicekontors lokaler. Där arbetar en 
handläggare (0,9 tjänst). Nämnden består av tre ledamöter 
med lika många ersättare och sammanträder 5–6 gånger per 
år. Överförmyndarens verksamhet har relativt jämn nivå på 
ärendemängd. De komplexa ärendena tenderar dock att öka 
vilket ger en högre kostnad i arvodering till ställföreträdare. 
Detta ställer även högre krav på nämnden, ställföreträdare och 
möjlighet till utbildningar. Juridiskt stöd köps av Östersunds 
kommun.

Mottagningen av ensamkommande barn kräver även mer av 
överförmyndarnämndens expedition. Samarbetet med social-
förvaltningen i dessa ärenden fungerar mycket bra.

Valnämnd
Resultat-
räkning
(mnkr netto)

Budget

2012

Bok

2012

Utfall

2012

Budget

2013

Bok 

2013

Utfall

2013

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Under 2013 har inga val eller folkomröstningar ägt rum. 
Kommande valår (2014) innehåller val till Europaparlamentet 
8 juni och allmänt val den 14 september.

Kommunfullmäktige
Resultat-

räkning

(mnkr netto)

Budget

2012

Bok

2012

Utfall

2012

Budget

2013

Bok 

2013

Utfall

2013

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnad -2,2 -2,2 0,0 -2,2 -2,3 -0,1

Netto -2,2 -2,2 0,0 -2,2 -2,3 -0,1
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Barn- och utbildningsnämnden
Förklaring
 Betyder att målet är helt uppfyllt
 Betyder att målet är delvis uppfyllt
 Betyder att målet inte är uppfyllt
 Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2013

Folkhälsa
Mål Måluppfyllelse Kommentar
I Krokoms kommun ska alla ungdomar gå ut 
grundskolan med behörighet till gymnasium.

88,1%	lägeskommunen

88,8	%	hemkommunen

Med lägeskommunen avses elever i skolor beläg-
na i kommunen oavsett folkbokföringsort.

Med hemkommunen avses elever folkbokförda i 
kommunen.



Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har 
nolltolerans mot konsumtion av droger, alkohol 
och tobak bland ungdomar.

Alla verksamheter har nolltolerans mot konsum-
tion av droger, alkohol och tobak bland ungdomar.

Det	finns	ungdomar	i	kommunen	som	missbrukar	
droger, alkohol och tobak på fritiden 

Arbete pågår för att motverka missbruket.



Tillgänglighet/integration
Mål Måluppfyllelse Kommentar
I barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
ska vi alltid beakta varje enskild persons situation 
så att gemenskap och delaktighet möjliggörs.

Varje enskild persons situation beaktas i så stor 
utsträckning som är möjligt.

I alla verksamheter pågår ett aktivt arbete. 

Demokrati
Mål Måluppfyllelse Kommentar
I barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
ska möjlighet att aktivt delta i utveckling av kom-
munen	finnas.

Möjligheter erbjuds via åsiktstorg, föräldraforum, 
elevråd och barnråd.



Trygghet
Mål Måluppfyllelse Kommentar
I barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
ska barn och elever uppleva trygghet.

Alla barn i våra verksamheter känner sig inte 
trygga.

Uppgifterna är hämtade från Olweus-, Hälso- och 
Luppenkäten 

Tillväxt och utveckling
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden skall främja kultur, 
kreativitet och mångfald för att bidra till kommun-
ens utveckling.

Under 2013 har betalats ut:

Föreningsbidrag: 3 272 800 kronor fördelat på 
109 föreningar.

Barn och aktivitetsstöd: Under 2013 564 660 
kronor fördelat på 28 föreningar. 

Kulturella aktiviteter: 290 000 kr fördelat på ca 
100 evenemang.



Krokoms kommun som arbetsgivare
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
är hälsofrämjande, sjukfrånvaron är högst fem 
procent (2013).

6,5	%
Sjukfrånvaron har ökat från föregående år med 
0,7 procentenheter. 

Krokoms kommun som länsaktör
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till att öka 
kopplingen mellan utbildning, forskning och 
arbetsmarknad där entreprenöriellt lärande i 
grundskolan är en viktig framgångsfaktor.

Förvaltningen samverkar med Mittuniversitetet 
och andra kommuner genom RUN (Re-gionalt 
utvecklingsnätverk).
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Verksamhetsberättelse 2013

Måluppfyllelse

Ett arbete med att öka måluppfyllelsen i skolan pågår på olika 
sätt bland annat genom kompetensutveckling i analysarbete 
för rektorer och specialpedagoger.

I förskolan och grundskolan pågår även ett arbete med att för-
bättra mottagande och inkludering av elever från andra länder.

Arbetet med att förhindra och förebygga kränkningar är ett 
ständigt arbete i våra verksamheter.
Samiska barn erbjuds samiska i förskolan på förskolorna i 
Rötviken och Änge.

Modersmålsundervisning på samiska bedrivs i flera av kom-
munens skolor och även i finska som också är ett minoritets-
språk. Dessutom erbjuder kommunen modersmålundervisning 
i ett flertal andra språk.

Biblioteken har under året gjort större inköp av lättlästa och 
storstilsböcker, mer nedladdning av talböcker och dagstidning 
på lätt svenska. 

Inköp av samisk litteratur och beställningar görs från Inter-
nationella biblioteket vid behov av litteratur på de nationella 
minoritetsspråken och andra språk. 

Aktivitetsbidrag tilldelas föreningar som söker för att alla 
kommunmedborgare ska ha tillgång till fritidsaktiviteter i sin 
närhet.

Kulturenheten bidrar till att marknadsföra kulturevenemang.

Förvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt med hälso-
främjande åtgärder. Kommunens medarbetare har möjlighet 
till friskvårdstid varje vecka. Trots detta har sjukfrånvaron 
ökat det senaste året. Långtidssjukfrånvaron består dels av 
flera deltidsjukskrivna, flera av medicinskt karaktär och någon 
med psykosocialt karaktär samt någon graviditet. Åtgärder 
är insatta varav några kommer tillbaka i tjänst och andra går 
vidare till sjukersättning. Korttidsfrånvaron består av förkyl-
ningar, magsjuka och influensa och då främst i förskolan.

Ekonomisk analys
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för året 2013 ett 
bokslut i balans. De stora budgetavvikelserna under året är 
framförallt följande.

På kostnadssidan är det framför allt skolskjutskostnaden som 
överskridit budget, men barn- och utbildningsnämnden har 
även haft ökade kostnader för interkommunalersättningar 
både inom förskolan och i grundskolan. Andra avvikelser av 
dignitet är personalkostnaden inom förskola och fritidshem 
som överskrider budget för året.
 
På intäktssidan är orsakerna till överskottet framför allt 
följande. Ökade intäkter för förskola och fritidshemsavgifter, 
samt ökade intäkter på grund av skattejämförelsen för ovan-

stående verksamheter. Vidare har barn- och utbildningsnämn-
den haft större intäkter för den interkommunalersättningen än 
budgeterat, framför allt för förskolan men även för grundsär-
skolan.
Vidare kan nämnas att kulturavdelningen har större avvikelser 
såväl på intäktssidan som på kostnadssidan. Detta beror på 
statliga intäkter, ej budgeterade, som verk-samheten har fått 
under året, som sedan verksamheten har likvärdig kostnads-
ökning för.

Kort om framtiden
Under 2014 kommer vi att besökas av Skolinspektionen för 
den regelbundna tillsynen. Besöket gäller både på huvudman-
nanivå och på samtliga skolenheter.

Inom förskolan fortsätter arbetet med fördjupad förståelse av 
läroplansuppdraget samt att digitalisera förskolans verksam-
het i arbetet med läroplansuppdraget.

För fritidshemsverksamheten genomförs årshjulet för fortbild-
ning fullt ut i syfte att öka kvaliteten och fördjupa förståelsen 
av läroplansuppdraget.

Grundskolans verksamhet arbetar för att höja meritvärdet i 
våra skolor genom bättre analyser och det utvecklingsarbetet 
som påbörjats i bedömning för lärande. Fortsatt arbete med en 
skola där alla elever känner sig trygga och har en framtidstro 
pågår.

En aviserad utökning av nyanlända till kommunen har nyli-
gen presenterats.

Utredning av Kulturskolans verksamhet fortgår och ska pre-
senteras under 2014, vilket kan innebära behov av organisa-
tionsförändringar och nya arbetssätt.

Biblioteket startar i samarbete med Elevhälsan ett arbete med 
”egen nedladdning av talböcker” för elever med särskilda 
behov. I samverkan med skolan utvecklas planer för skolbib-
liotek för alla elever samt att genomföra planerna. Biblioteket 
kommer att införa RFID-teknik som är ett nytt system för 
utlåning av böcker.

Krokoms centrum förändras då Mötesplats Krokom kommer 
att utformas innehållande bibliotek, utställningsyta, café och 
scen. 
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Besparingskrav för simundervisningen ska förverkligas under 
året. Från och med höstterminen ska en ny organisation 
sjösättas.

2014 övergår Kultur- och Fritidsavdelningarna till Kommun-
styrelsen.

Viktiga händelser under året
Skolorna och förskolorna i Kaxås, Änge, Föllinge och 
Trångsviken fick tillsammans 69 nyanlända barn och elever 
från Syrien under året. Boendetiden i kommunen har varit 
från två veckor till hela året.

Ombyggnad av Kaxås skola stod klar.

Barnkonventionsdag genomfördes i samverkan med Bris, 
SKL etc. Deltagare var tjänstemän, barn- och utbildnings-
nämnden, kommunens ledningsgrupp och elever från alla 
kommunens skolor.

Två klasser från Nyhedens skola deltog i First Lego League. 
Klass 8A gick vidare till Skandinaviska finalen.

Christer Fuglesang besökte Nyhedens skola under en förmid-
dag.

Kulturskolan höll en välbesökt konsert den 5 december i 

Krokoms kyrka till förmån för Radiohjälpens insamling 
Musikhjälpen. 

Arbetet med byggplaner för Mötesplats Krokom har pågått 
under året. 
UK (Ungdomskulturrådet) har genomfört ett lyckat Spot-
lightarrangemang som uppnådde ytterligare en dimension via 
konst och hantverk. 

Simskolan sätter nytt rekord med 185 deltagare.

Kommunen ansvarar för årets Länsfestival i Krokomshallen. 
En festival för personer med funktionshinder men som är öp-
pen för allmänheten.

Föreningskväll genomförs för att om möjligt finna externa 
medel till föreningslivets utveckling.

Tabell 12 Ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden (tkr)

Redovisat

2012 netto

Redovisat

2013 kostnad

Redovisat

2013 intäkt

Redovisat

2013 netto

Budget

2013 netto

Budget 

avvikelse 2013 

Administration -5 299 -5 465 1 -5 464 -5 535 71

Övergripande BUN -1 391 -2 031 19 -2 012 -2 088 76

Barnomsorg -87 244 -111 515 22 924 -88 591 -89 861 1 271

Grundskola inkl SYV & 
Särskola

-132 786 -146 770 4 323 -142 447 -140 733 -1 714

Kulturskola -3 691 -4 339 512 -3 827 -3 832 4

Bibliotek -4 836 -5 004 88 -4 916 -4 949 33

Kultur/Turism -2 276 -2 780 553 -2 227 -2 305 78

Idrott -5 753 -6 088 317 -5 771 -5 786 15

Oplan. volymförändringar -1 197 15 -1 182 -1 400 218

Summa -243 275 -285 188 28 751 -256 437 -256 489 51
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Socialnämnden
Förklaring
 Betyder att målet är helt uppfyllt
 Betyder att målet är delvis uppfyllt
 Betyder att målet inte är uppfyllt
 Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2013

Mål Måluppfyllelse Kommentar

Socialnämndens verksamheter ska genomsyras 
av	hälsofrämjande	och	förebyggande	arbete,	flexi-
belt synsätt och användande av evidensbaserade 
metoder där det är möjligt.

Kvalitetsregister 
Nya system ger bättre kvalitet på informationen

Värdegrund och Värdighetsgarantier

Bättre liv för sjuka äldre

Startat lokal samverkansgrupp med primärvården

Öppna enheten

Särskilt boende gruppbostad

Uppsökande verksamhet hos 75-åringar

Samisk kultur

Dessa aktiviteter kommer att ge ett mervärde för 
våra medborgare och även medarbetare



Gott bemötande och tillgänglighet
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Medborgarna ska uppleva god service och gott 
bemötande i kontakten med socialnämndens 
verksamheter.

Värdegrund och Värdighetsgarantier 
Genomfört enkätundersökningar på särskilt 
boende, hemtjänst och inom IFO (Individ- och 
familjeomsorgen)

Servicemätningen

Värdegrund och värdighetsgarantierna är den 
plattform som vi ska utgå ifrån.



Demokrati
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Socialnämnden och dess verksamheter ska gen-
om dialog/kommunikation erbjuda medborgarna 
ökat	inflytande	över	verksamhetsutvecklingen.

Pensionärsråd 
Handikappråd

Medborgarcafé

Inom Värdegrundsarbetet träffat brukare och 
anhöriga

Utreder Öppna möten i socialnämnden

Genom våra verksamhetsstöd har vi förbättrat 
kommunikationen/dialogen internt och externt. 
Bättre och mer exakt information



Tillväxt och utveckling
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Med kunden/medborgaren i fokus ska social-
nämnden	utveckla	nya	och	befintliga	verksamhet-
sområden som bygger på kommunens ledord. 
Samverkan internt och externt ska utvecklas. 

LOV (Lagen om valfrihet i hemtjänsten) har pågått 
i några år

FoU-projektet ”Den goda maten”

6 nya demensplatser byggs

Öppna enheten

Särskilt boende gruppbostad

Kvalitetsregister, Bättre liv för sjuka äldre

Jämtbus

Familjehemsplaceringar

Arbetsterapeut/sjukgymnastavtal

Återbruket

Mötesplatsen

Central planeringsfunktion och nytt uppföl-
jningssystem inom hemtjänst egen regi

Nytt Bemanningssystem

Lokal samverkansgrupp med primärvården

Bidrar	till	förbättrad	och	flexiblare	service	till	våra	
medborgare och kostnadsreduceringar internt 
samt arbetstillfällen i kommunen.

Kvalitetsutveckling i länet
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Socialnämndens medarbetare
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Socialnämndens verksamheter ska i allmänhet 
och äldreomsorgen i synnerhet, skapa incitament 
som höjer intresset/statusen att arbeta inom 
nämndens verksamheter.

Genomfört undersköterskeutbildning

Genomfört utbildning i Värdegrund och Vär-
dighetsgarantier

Organisationsförändringar

Nya verksamhetssystem gör arbetet intressantare

Friskvård bedrivs

Hälsoombud

Sveriges viktigaste jobb

Semesterväxling

Höjer kompetensnivån, bidrar till förbättrad 
arbetsmiljö,	flexibilitet	och	tydlighet



Krokoms kommun som länsaktör
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Socialnämnden ska delta i länsövergripande 
aktiviteter vars syfte är att utveckla samordningen 
och öka effektiviteten i det sociala arbetet inom 
länet

Ett bra samarbete med länets kommuner som 
samordnas av Regionförbundet, t ex SVOM, 
Socsam, Fredagsgruppen, L-IFO, FoU, L-MAS, 
Primärvård, Ehälsa, Lokal samverkansgrupp.

Vi har idag arenor där vi kan förbättra samver-
kan, samarbete och samordna funktioner. Ger 
samordningsvinster och bidrar till god ekonomisk 
hushållning.



Finansiella mål
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Socialnämnden ska genom god ekonomisk 
uppföljning och med beaktande av gällande 
lagstiftning uppnå en budget i balans samt ha 
en	god	demografisk	och	omvärldsbevakning	vid	
ekonomiska prioriteringar.

Budget i Balans.  (2012 underskott med 10 Mnkr)

Har genomfört besparingar med 7,4 Mnkr, Tillägg-
sanslag med 3,9 Mnkr.

Verksamheterna har genomfört kostnadsreduc-
eringar utifrån fastställd besparingsplan. Bra 
genomfört arbete med våra kvalitetsregister har 
genererat prestationsersättning på 2,2 Mnkr totalt



Verksamhetsberättelse 2013
Finansiellt har vi för 2013 en budget i balans i jämförelse med 
2012 då vi redovisade ett underskott på 10,2 mnkr. Våra verk-
samheter har på ett mycket bra sätt genomfört de besparingar 
som fastställdes i vår besparingsplan för 2013 (7,4 mnkr). Till 
detta utökades vår ram med ett tilläggsanslag på 3,9 mnkr. 

Vi har under året haft bra arenor och ett bra samarbete och 
samverkan med länets kommuner via Regionförbundet som 
samordnare. 

Under året har sju personer fått undersköterskebehörighet 
och arbetet fortsätter även under 2014. Projektet värdegrund 
och värdighetsgarantier är genomfört och en bred kompe-
tensinsats har avslutats. Den kommer att ligga till grund för 
vårt fortsatta arbete gällande service, kvalitet, bemötande och 
dialog med våra kommuninnevånare. De organisationsför-
ändringar som genomförts ser vi har gett resultat i form av en 
bättre arbetsmiljö, flexibilitet och tydlighet. Vårt arbete med 
välfärdsteknologin har också bidragit till att vi blivit tydligare 
och förbättrat vår information/kommunikation både internt 
och externt.

Vårt arbete med våra externa leverantörer har utvecklats 
och därmed även breddat vår kompetens. Vi har startat upp 
en ny insats under året, särskilt boende gruppbostad, vilket 
gör det möjligt att på hemmaplan erbjuda gruppboende till 
de personer som är i behov av dygnet runtservice men som 
inte har möjlighet till LSS-boende eller särskilt boende.                     
Vi har under året genomfört ett bra arbete med de kvalitetsre-

gister som SKL har beslutat. Det innebär att vi ger vår perso-
nal bättre förutsättningar att bedriva en bra vård och omsorg. 
Registren är kopplade till en prestationsersättning och där 
har vi lyckats väl genom ett bra arbete av våra medarbetare. 
FoU-projektet ”Den goda maten” har varit lyckat. En lokal 
samverkansgrupp med primärvården har initierats där vi kom-
mer att etablera samverkan och samarbete i frågor där vi har 
gemensamt ansvar mot våra brukare. 

Vi kommer att fortsätta att föra dialogen i befintliga arenor 
som Pensionärsråd, Handikappråd med flera samt utveckla 
fler kommunikationskanaler för att öka medborgarnas infly-
tande över verksamhetsutvecklingen. 
                             
Ekonomisk analys
För 2013 visar socialnämnden en budget i balans. Vid en jäm-
förelse med 2012 då socialnämnden redovisade ett underskott 
på 10,2 mnkr så är genomförandet av besparingsplanen på 7,4 
mnkr och ett tilläggsanslag på 3,9 mnkr en bidragande faktor 
till att socialnämnden går från ett underskott 2012 till ett 
nollresultat 2013.  
     
Vi kan konstatera ett fortsatt ökat vårdbehov av service- 
och omvårdnadstjänster inom det ordinära boendet vid en 
jämförelse med 2012. Orsaker till detta är tyngre ärenden, 
en fortsatt hög nivå på antal brukare samt LSS-ärenden som 
omprövats av Försäkringskassan och blivit Sol-ärenden.     
Individ och familjeomsorgen (IFO) visar totalt ett överskott 
4,517 mnkr. Behovet av försörjningsstöd, familjehem och in-
stitutionsvård samt missbruksvården har minskat vilket bidrar 
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till denna avvikelse. Andra faktorer som påverkat det positiva 
resultatet är Öppna enheten och en felaktig periodisering på 
0,9 mnkr.  
  
Beställarenheten visar på ett underskott på 0,769 mnkr. 
Driftsentreprenaden i Föllinge ger positiva siffror, 0,077 
mnkr. Köp av service- och omvårdnadstjänster inom ordinärt 
boende visar på ett underskott på 2,114 mnkr. Med anledning 
av detta begärde vi ett tilläggsanslag på 3,9 mnkr 2013 för 
köp av service- och omvårdnadstjänster.

Hemtjänsten, egen regi (kommunens utförare) bidrar med ett 
underskott på totalt 3,894 mnkr. Avvikelsen beror dels på ett 
ökat antal beviljade timmar och att man ej uppnått målet 70 
procent tid hos kund samt en något för tung administration.
LSS verksamheten och Legitimerad personal redovisar posi-
tiva siffror. 

Våra särskilda boenden Hällebo och Blomstergården visar 
på ett underskott på drygt 3,367 mnkr. Avvikelsen beror på 
ökat vård- och omsorgsbehov, överbeläggningar och tyngre 
ärenden.

Bemanningspoolen redovisar ett underskott på 0,1 mnkr.

Kort om framtiden
En fortsatt positiv utveckling av verksamheten kräver en god 
ekonomi, social och ekonomisk medvetenhet.

Verksamheterna ska utvecklas så att våra kommuninnevånare 
upplever delaktighet och inflytande i mötet med verksam-
heten, att vi är lättillgängliga och pålitliga och att tjänsterna 
utförs med bra bemötande och god kvalitet.

I vårt fortsatta arbete kommer fokus att ligga på
• en budget i balans
• genomförande av besparingsplan 2014 på 4,3 mnkr
• implementering av välfärdsteknologin inom vård och 

omsorg
• att höja servicenivån till våra medborgare där ledorden 

är delaktighet, inflytande, tillgänglighet, bemötande och 
information/kommunikation

• kommunikationen internt och mot våra kommuninnevå-
nare

• ökad samverkan och gemensamma lösningar med fokus 
på samordningsvinster 

• kompetensutveckling
• värdegrund och värdighetsgarantier med långsiktigt 

hållbara rutiner  
• nya föreskrifter från och med 2015-03-01 som innebär en 

förhöjd bemanning inom säbo (särskilt boende)/demens-
platser och individuell prövning vid särskilt boende

• hälsotalen
• skapa incitament som höjer intresset/statusen att arbeta 

inom vår verksamhet.
• genomföra beslutade organisationsförändringar. 
• äldreomsorgsplan. 
• ev utökat kommunalt informationsansvar för ungdomar.

Viktiga händelser under året
• Under året har behovet ökat vad gäller service och 

omvårdnadstjänster inom ordinärt boende och särskilda 
boenden. När det gäller placeringar på familjehem, 
institutionsvård, missbruksvård och försörjningsstöd har 
dessa minskat. 

• Behovet av service- och omvårdnadstjänster inom ordi-
närt boende har ökat. Analysen visar på volymökningar 
med 8 450 timmar i jämförelse med 2012.

• Behovet av familjehem, institutionsvård samt missbruks-
vård har minskat inom myndighetsenheten på Individ- 
och Familjeomsorgen (IFO). Genomförd orga-nisations-
förändring och ändrat arbetssätt är en bidragande orsak. 
En annan är arbetet inom Öppna enheten.

• Antal personer som beviljats försörjningsstöd har fortsatt 
att minska under 2013 vilket gör att kostnaderna för eko-
nomiskt bistånd har minskat jämfört med föregående år. 
En orsak till detta är att fler personer blir självförsörjande 
i och med de projekt kommunen har via Arbetsmarknads-
enheten.

• Startat upp projektet ”Vänner utan gränser” som inne-
bär att matcha personer som bl a är intresserade att lära 
sig nya kulturer med nyanlända flyktingar för att hjälpa 
personen i sin integrationsprocess och som kan erbjuda 
ett socialt sammanhang för den nyanlände.

• Under 2013 har samverkansgrupp mellan kommunen och 
primärvården startats.

• E-hälsa för vård och omsorg. Länsgemensamt projekt 
som koordineras från Regionförbundet och där Krokoms 
kommun är en av intressenterna. Under året har man 
arbetat med handlingsplan för fortsatt arbete att utveckla 
välfärdstek-nologin. Under 2014 kommer bland annat 
test och implementering av digitala larm att genomföras.

• Ändamålsenliga lokaler som möjliggör en större flexibi-
litet, tillgänglighet och service för våra medborgare ska 
genomföras under 2014. Färdig tidpunkt september 2014.

• Ohälsotalet för 2012 blev 6,85 procent (målet var 6 
procent).  

• Bred kompetensutvecklingsinsats för vår vårdpersonal 
som idag inte har undersköterskebehörighet. Under året 
har sju personer avslutat utbildningen och fått underskö-
terskebehörighet. Utbildningsinsatsen fortsätter under 
2014 där vi har tre personer som påbörjat utbildningen. 
Fyra personer startade utbildningen under 2013.

• Utredning ”mellanboende”/trygghetsboende pågår. Kom-
munstyrelsen har det yttersta ansvaret men socialnämn-
den deltar med kompetens på olika sätt.

• Socialnämnden har beslutat om värdegrund och vär-
dighetsgarantier. Arbete pågår med att införa dessa i 
verksamheterna.

• Arbetsmarknadsenheten har under 2013 jobbat i nära 
samarbete med en rad olika arbetsplatser i kommunen. 
Återbruket, via Solaris projekt, har gjort en ”avknopp-
ning” av ett socialt företag som startat ett café i Krokoms 
nya kyrka.

• Kommunen har ett informationsansvar (KIA) för ung-
domar 16–20 år. Plug in-projektet, som riktar sig till 
ungdomar i åldrarna 16–30 år, har fångat upp fjorton 
ungdomar under 2013 och hjälpt dem till utbildning och 
sysselsättning.
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• Krokoms kommun har under 2012 mottagit 44 (inkl 
ensamkommande flyktingbarn) flyktingar eller skyddsbe-
hövande. 

• Antal ärenden som behandlats i socialnämnden var 440 
ärenden (2008 var det 210 ärenden)

• Under 2013 har arbetet med att projektera för sex nya 
demensplatser påbörjats.

Tabell 13 Ekonomisk redovisning för socialnämnden (tkr)

Redovisat

2012 netto

Redovisat

2013 kostnad

Redovisat

2013 intäkt

Redovisat

2013 netto

Budget

2013 netto

Budget 

avvikelse 2013 

Administration -4 894 -4 763 171 -4 592 -6 759 2 167

Individ/familjeomsorg -43 636 -59 694 21 702 -37 992 -42 294 4 302

Äldreomsorg -131 719 -197 157 58 058 -139 099 -131 486 -7 613

LSS -66 536 -89 283 18 845 -70 438 -70 435 -3

Integration 434 -4 452 3 650 -802 -1 017 215

Arbetsmarknad -2 492 -4 997 2 937 -2 060 -2 060 0

Projekt -113 -5 028 4 951 -77 -1 009 932

Summa -248 956 -365 374 110 314 -255 060 -255 060 0
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Samhällsbyggnadsnämnden
Förklaring
 Betyder att målet är helt uppfyllt
 Betyder att målet är delvis uppfyllt
 Betyder att målet inte är uppfyllt
 Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2013

Folkhälsa
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Nämnden ska aktivt delta i folkhälsorådet Målet är uppfyllt Nämnden är representerad i folkhälsorådet 

Nämndens ledamöter ska ha en tillfredsställande 
kompetensutveckling.

Ej uppfyllt
Någon utbildningsplan ej lagd för nämndens 
ledamöter 

Vi ska servera bra mat i bra och tillgängliga 
lokaler.

Delvis uppfyllt
Svårt att utvärdera målet då det inte är riktigt 
mätbart 

Gott bemötande och god tillgänglighet
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Nämnden ska medverka på medborgarcaféerna. Målet är uppfyllt Nämndsledamöter medverkar på medborgarca-

féerna 
Medborgarförslag ska vara väl utredda och 
besvaras snabbt

Målet är uppfyllt Vid avstämning under året anser nämnden att 
medborgareförslag behandlats enligt kommunens 
riktlinjer



Även telefonmeddelanden och brev ska besvaras 
inom två arbetsdagar (inte bara e-post).

Delvis uppfyllt Nämnden	finner	det	svårt	att	ibland	klassificera	
vilka ärenden som skall hanteras inom två 
arbetsdagar 

Demokrati
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Värna demokratin. Medborgarcaféerna är mycket 
viktiga för demokratin.

Målet är uppfyllt 
Utveckla	medborgarinflytandet	genom	t	ex	ny	
teknik.

Målet är uppfyllt Bland annat genom nytt webbaserat kartverktyg 

Trygghet
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Skolor, bostäder, arbetsplatser, vägar och dylikt 
ska vara trygga och miljövänliga.

Delvis uppfyllt
Vid ny-, om- och tillbyggnader bygger kommunen 
med	miljöprofil. 

Bra bostäder för äldre. Målet är uppfyllt
Nämnden	anser	att	befintliga	bostäder	för	äldre	är	
ändamålsenliga. 

Skolmiljöerna ska utformas så att mobbing 
motverkas.

Delvis uppfyllt
Nya skolor byggs med tanke på att mobbing ska 
motverkas.	Kan	finnas	brister	i	äldre	byggnader. 

Kommunens vägar ska hålla en bra standard. Delvis uppfyllt Upprustning av vägar sker successivt 

Tillväxt och utveckling
Mål Måluppfyllelse Kommentar

God samverkan med andra nämnder. Delvis uppfyllt
För	att	öka	samverkan	behövs	fler	möten	mellan	
nämnderna 

God förvaltning av kommunens fastighetskapital. Ej uppfyllt
I dagsläget har kommunens fastigheter ett stort 
eftersatt fastighetsunderhåll 

Medverka till att pendelparkeringar iordningställs. Ej uppfyllt Inga nya pendelparkeringar har iordningställts 
God planering för mark till bostäder, företag, 
verksamheter.

Delvis uppfyllt Inga nya kommunala områden har planlagts 
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Krokoms kommun som arbetsgivare
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Heltidsarbete ska eftersträvas. Delvis uppfyllt Pågående översyn 

Vettig schemaläggning. Delvis uppfyllt Pågående översyn 

Söka efter friskhetsfaktorer. Delvis uppfyllt Uppföljning av sjukfrånvaro 

Aktivt arbeta med arbetsmiljörelaterad sjukdom. Delvis uppfyllt 

Medarbetarenkäten ska redovisas för nämnden. Målet är uppfyllt 

Krokoms kommun som länsaktör
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Hög beredskap när det gäller mark för kommande 
etablering av industri, bostäder mm.

Delvis uppfyllt Inga nya kommunala områden har planlagts 

Finansiella mål
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Bolagisering av kommunfastigheter. Ej uppfyllt
Utredning pågår. Förslag på internhyresmodell är 
framtagen dock ej beslutad 

Internhyror ska införas och ”fria nyttigheter” (kost, 
lokalvård) ska prissättas.

Ej uppfyllt Pågående översyn 

Ordförandebeslut ska undvikas. Målet är uppfyllt 

Verksamhetsberättelse 2013
Krokoms kommun växer, sedan 2002 har invånareantalet ökat 
med över 500 personer mycket kopplat till den bostadsexplo-
atering som skett i södra Ås. För att fortsätta denna positiva 
trend har arbetet med den kommunomfattande översiktspla-
nen påbörjats för att kommunen skall ha ett underlag för kom-
mande detaljplanläggning/bygglovgivning. Efterfrågan efter 
tomtmark i södra Ås har minskat då kommunen bestämt att 
inte exploatera den fjärde etappen på Sånghusvallen på grund 
av brist på för- och grundskolelokaler.

I takt med att kommunen växt så ställs nya krav på lokaler för 
barnomsorg och skola. Under 2013 har om- och tillbyggnad 
skett av Tulleråsens förskola, om- och tillbyggnad av Kaxås 
skola med bland annat installation av värmepump, brandsä-
kerhetsåtgärder samt tillgänglighetsanpassning. I Kvarnbacks-
hallen har nytt sportgolv lagts till en kostnad om ca 1 mnkr.

Nästan 90 procent av nämndens kostnadsmassa är kopplat till 
fastigheter, kost och lokalvård som är en ren tjänsteleverans 
till kommunens andra verksamheter och en stor andel av detta 
är kostnader för energi. För att minimera miljöpåverkan och 
få ned kostnaden för energi har arbetet med energieffektivi-
sering fortsatt under året med mål att energiförbrukningen 
ska minska med 20 procent till 2015 jämfört med referensåret 
2009. 

Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har haft en netto-
ram om 133,7 mnkr kommer att redovisa ett överskott om ca 
264 tkr exklusive förvaltningens affärsverksamheter VA- och 
renhållning samt Torsta/Rösta. 

Verksamhetsområdet egna fastigheter redovisar ett överskott 
om ca 194 tkr mycket kopplat till lägre energikostnader. 
Verksamheten bedömer det planerade underhållet av kommu-
nens fastigheter behöver minst 20–25 mnkr utöver befintlig 
under-hållsbudget för att återställa och därmed säkerställa 
fastigheternas värden och funktioner. 

Förvaltningen av kommunens mark, vägar, parker och fritids-
förvaltning följer budget men kommunens utökade ansvar för 
väghållning i centrala Krokom kommer att ta en stor andel av 
budgeten framöver. 

Kommunens VA-verksamhet kommer att visa ett överskott 
om 738 tkr mycket kopplat till lägre kostnader för att produ-
cera och distribuera vatten. Vidare har arbetet med att åtgärda 
in- och utläckage på ledningsnätet genomförts under året vil-
ket även det resulterat i lägre kostnader.

Renhållningsverksamheten visar på ett överskott om 1 458 tkr 
då nya avtalspriser medfört stora kostnadsbesparingar, lägre 
kapitaltjänstkostnader då vissa projekt flyttats fram. 
Verksamhetsområdet kost och lokalvård redovisar ett under-
skott om ca 257 kr tkr beroende på ökad livsmedelskostnad 
samt köp av extern matvaruproduktion.
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Investeringsverksamheten har en investeringsram om 69,9 
mnkr inkl Torsta/Rösta för innevarande år, varav 11,3 mnkr är 
kopplade till hyresgästanpassningar Torsta/Rösta 16,1 mnkr är 
kopplade till Epir-projektet samt 9,5 mnkr möteplats Krokom 
(f.d. konsumfastigheten).

Kort om framtiden
Förvaltningen ser stora utmaningar i att hantera efterfrågan 
på skollokaler i Ås då prognoser från barn- och utbildnings-
förvaltningen visar på en stor ökning av barn i första hand 
på grundskolenivå. Vidare beräknas att ombyggnation av f.d. 
Konsum kommer att starta under den senare delen av 2014.

Viktiga händelser under året
Planavdelning
Under hösten har kommunen ingått som part i ett samarbets-
projekt med Östersund och Åre kommuner, Länsstyrelsen 
samt Regionförbundet med fokus på ”Samhällsplanering för 
en hållbar näringsutveckling i Åre-Krokom-Östersund. Avdel-
ningen sjösatte under hösten ett nytt geografiskt informations-
system som möjliggör informationsutbyte med både allmän-
het och kommunens egna verksamheter genom interaktiva 
kartor med geografiskt knuten information som kan publiceras 
via Internet och kommunens intranät. 

Fastighetsavdelning
Kommunen har ingått hyresavtal med Krokomsbostäder 
avseende kontorslokaler i nya kontorshuset för samhällsbygg-
nadsförvaltningens tjänstemannastab. 
  
Under hösten  blåste skog ned till en volym om ca 450 skogs-
kubikmeter inom ett sammanhållet område på fastigheten 
Nordbyn 1:27, Alsen.

Kost- och lokalvårdsavdelning
Under hösten 2013 genomfördes en utbildning i klimat-
smart mat. Vecka 42 serverades klimatsmart mat i skolor och 
förskolor. I samband med detta inleddes en svinnkampanj, 
”Mindre matsvinn”, och en tävling genomfördes mellan alla 
skolor i kommunen under en fyraveckorsperiod. 

Sjuttio procent av personalen inom lokalvårdsenheten har nu 
genomfört SRY-utbildning via Servicebranchens yrkesnämnd. 

VA- och Renhållningsavdelning
Arbetet med att minska in- och utläckage på ledningsnätet har 
prioriterats, vilket har lett till lägre kostnader för verksam-
heten. Vidare fortsätter arbetet med att skydda kommunens 
vattentäkter, målet är att samtliga vattentäkter ska skyddas via 
vattenskyddsområden.

Arbetet med installation av vattenmätare pågår. Ungefär 1 700 
av de drygt 3 000 vattenmätarna är installerade. 
Verksamhetsåret 2013 har för kommunens renhållningsenhet 
präglats av flera stora upphandlingar och igångkörning av nya 
entreprenader. 

Nya avtalspriser har medfört stora kostnadsbesparingar. Inga 
nyinvesteringar eller större arbeten utfördes 2013 vilket också 
bidragit till minskade utgifter.

Återvinningscentralerna i Landön och Hotagen har rustats upp 
inför säsongen 2013.

Tabell 14 Ekonomisk redovisning för samhällsbyggnadsnämnden (tkr)

Redovisat

2012 netto

Redovisat

2013 kostnad

Redovisat

2013 intäkt

Redovisat

2013 netto

Budget

2013 netto

Budget 

avvikelse 2013 

Fastighetsenheten -90 110 -106 115 18 644 -87 471 -87 857 386

Renhållning 0 -13 007 13007 0 0 0

Vatten och avlopp 0 -20 073 20 073 0 0 0

Planenheten -1 591 -2  607 751 -1 856 -1 868 12

SABY service -40 646 -52 543 10 184 -42 359 -42 102 -257

Övriga SABY verksamh. -2 765 -2 993 958 -2 035 -2 156 121

Torsta/Rösta -397 -7 562 7 323 -239 0 -239

Summa -135 509 -204  900 70 940 -133 960 -133 983 23
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Bygg- och miljönämnd
Förklaring
 Betyder att målet är helt uppfyllt
 Betyder att målet är delvis uppfyllt
 Betyder att målet inte är uppfyllt
 Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2013

Folkhälsa
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Bygg- och miljönämnden ska genom samverkan 
med övriga nämnder bidra till att alla ungdomar 
går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Det är svårt att bedöma måluppfyllelse, hur vårt 
arbete genom samverkan bidrar till att målet 
uppnås.

Samverkan med övriga nämnder sker, bland 
annat genom deltagande i Folkhälsorådet. 

Barnchecken ska användas vid framtagande av 
beslutsunderlag och vid beslut som fattas vid 
bygg- och miljönämndens sammanträden.

Användningen av barnchecken är under en 
utvärderingsperiod,	och	statistik	för	detta	finns	
centralt.

Barnchecken har använts i huvuddelen av nämn-
dens beslutsunderlag och beslut



Boende för äldre bör planläggas i närheten till 
service.

Har inte varit aktuellt under året
Detta	finns	med	i	det	vardagliga	arbetet	med	
tillämpning av lagstiftning. 

Tillgänglighet
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Bygg- och miljönämnden ska i arbetet med planer 
och tillsyn se till så att hinder för personer med 
funktionshinder inte förekommer.

Någon planerad tillsyn har inte bedrivits under 
året.

Detta	finns	med	i	det	vardagliga	arbetet	med	
tillämpning av lagstiftning. 

Integration
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Bygg- och miljönämnden ska genom samverkan 
med övriga nämnder och förvaltningar bidra till att 
alla	nyanlända	och	blivande	svenskar	ska	finna	
sin väg in i en ny gemenskap.

Målet ej uppfyllt under året.
Det har inte skett någon samverkan med övriga 
nämnder och förvaltningar.



Gott bemötande och god tillgänglighet
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Alla som är i kontakt med bygg- och miljönämn-
den ska få god service och bemötas med intresse 
och engagemang.

Bemötande: Mellan 50 procent och 75 procent 
god 

Intresse och engagemang: 50 procent god och 75 
procent medelgod

Resultatet från servicemätningen visar både på 
att	det	skett	förbättringar	och	att	det	finns	för-

bättringsområden.



Demokrati
Mål Måluppfyllelse Kommentar

Bygg-	och	miljönämnden	ska	finnas	med	på	olika	
mötesarenor	för	att	ge	möjlighet	till	inflytande

Målet är uppfyllt.

Träffar för livsmedelsföretagare har anordnats 
under året. Tyvärr var det för få intresserade 
företagare och träffarna ställdes in. Personalen 
har deltagit på länsövergripande och inomkom-
munala träffar.



Medborgarförslag och motioner ska hanteras 
professionellt när de kommer till bygg- och 
miljönämnden.

Målet är uppfyllt. Medborgarförslag	hanteras	enligt	befintlig	rutin. 

Trygghet
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Bygg- och miljönämnden ska i sin myndighet-
sutövning verka för att Krokom är en trygg och 
säker kommun.

Målet är uppfyllt.
Avdelningen arbetar med att se över och skapa 
rutiner för handläggning och bedömningar, samt 
går fortbildning inom de olika fackområdena.
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Tillväxt och utveckling
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Bygg- och miljönämnden ska på ett kreativt sätt 
arbeta för att uppnå växtkraft på väg mot ett 
hållbart samhälle.

Det är svårt att bedöma måluppfyllelse.
Detta	finns	med	i	det	vardagliga	arbetet	med	
tillämpning av lagstiftning.



Krokoms kommun som arbetsgivare
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Jämställda medarbetare som känner delaktighet, 
stolthet och trivsel i en kreativ och utvecklande 
miljö.

Det är svårt att bedöma måluppfyllelse.
Avdelningen använder bland annat samverkans-
systemet för att öka dialogkompetensen.



En arbetsplats där sjukfrånvaron är högst fem 
procent (2013).

Målet ej uppfyllt. En längre sjukskrivning inom avdelningen.


Krokoms kommun som länsaktör
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Bygg- och miljönämnden ska samverka med olika 
länsaktörer för att bidra till nära, naturliga och 
företagsamma relationer.

Målet är uppfyllt.
Både politiker och personal deltog i ett länsöver-
gripande seminarium i Trångsviken med tema 
klimat	och	fiskodling.



Bygg- och miljönämnden ska verka för att luft-, 
vatten- och markpåverkan sker på ett hållbart sätt.

Målet är uppfyllt.
Detta	finns	med	i	det	vardagliga	arbetet	med	
tillämpning av lagstiftning. 

Finansiella mål
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Bygg- och miljönämnden ska ha en budget i 
balans.

Målet är uppfyllt. Nämnden lämnar dock ifrån sig ett överskott.


Verksamhetsberättelse 2013
Livsmedelskontrollen har inte genomförts som planerat då 
planen byggde på 2,05 årsarbetskrafter medan utfallet blev 
1,63 årsarbetskrafter. Orsaken är en längre sjukskrivning samt 
övrig ledighet. Under året har dialogen kring egenkontroll hos 
fastighetsägare fortsatt, och fokus har legat på radon. Som 
ett led i nämndens tillsynsansvar över enskilda avlopp har ett 
samarbete med renhållarna inletts. Tillsyn har även bedrivits 
på olovliga strandskyddsärenden. Personal inom avdelningen 
samt ordföranden ingår i en grupp som under året arbetat med 
att se över kommu-nens miljöpolicy och miljömål. En hel 
del av avdelningens resurser inom miljö-skydd har använts 
till möten och kunskapsinhämtning kring området vattenbruk 
(fiskodling). Avdelningen har bedrivit tillsyn över olovligen 
uppförda byggnadsverk. Nämnden har haft nio sammanträden 
varav fem halvdagar.

Ekonomisk analys
Nämnden har en budget i balans, men lämnar ett överskott på 
500 tkr.

Övervägande del av överskottet kan härledas till ledigheter 
samt en vakans efter en byggnadsinspektör som avslutade sin 
tjänst sista juli för att börja arbeta inom samhällsbyggnadsför-
valtningen. Även det faktum att nämnden från och med den 

1 augusti 2012 tar in avgift för handläggning av anmälan för 
värmepump bidrar till överskottet, då nämnden först under 
2013 kan se fullt utslag på denna förändring som innebär 
intäkter på 34 tkr. 

Kort om framtiden
Nämnden och avdelningen kommer att fortsätta arbeta för en 
ökad tydlighet i den kommunikation som sker med med-
borgare och verksamheter, och prioritera fortbildning för att 
bland annat uppnå en rättssäker myndighetsutövning. Nämn-
den kommer att öka den tillsyn och kontroll som bedrivs ute 
hos företagarna, vilket kommer att bidra till en ökad dialog. 
Nämnden kommer även att bedriva tillsyn över olovligen 
uppförda byggnadsverk. 

Viktiga händelser under året
En trafikhandläggartjänst har inrättats av kommunen. Tra-
fikhandläggaren har sin anställning inom kommunstyrelsens 
verksamheter, och tjänsten delas av barn- och utbildnings-
nämnden samt bygg- och miljönämnden. Hanteringen av 
trafikfrågorna inom kommunen har i och med detta blivit 
effektivare.

VÅRA VERKSAMHETER

Tabell 15 Ekonomisk redovisning för bygg- och miljönämnden (tkr)

Redovisat

2012 netto

Redovisat

2013 kostnad

Redovisat

2013 intäkt

Redovisat

2013 netto

Budget

2013 netto

Budget 

avvikelse 2013 

Bygg-& miljönämnd -2 874 -5 606 2 732 -2 874 -3 352 487
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Revision
Enligt kommunallagen granskar revisorerna all verksamhet 
som bedrivs av styrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar, 
gemensamma nämnder, enskilda förtroendevalda i dessa 
organ utifrån ett risk och väsentlighetsperspektiv. Genom 
utsedda lekmannarevisorer granskar revisorerna även den 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag.

Revisorerna granskar och prövar om styrelse och nämnder 
fullgör fullmäktiges uppdrag och hur återrapportering sker till
fullmäktige. Revisorerna granskar om verksamheten bedrivs 
på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna granskar även tillförlit-
lighet och säkerhet i redovisning, system och rutiner och att 
delårsrapport och årsredovisning ger en rättvisande bild av 
verksamhet och ekonomi samt att räkenskaperna uppfyller 
god redovisningssed.

Revisorerna har även skyldighet att anmäla misstanke om 
brott av förmögenhetsrättslig karaktär och att anmäla åsi-
dosättande av avgöranden i allmän förvaltningsdomstol. 
Revisorerna ska även bedöma om resultatet i delårsrapporten 
och årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Resultatet av revi-
sorernas granskning redovisas i revisionsberättelsen.

Årets revisionsinsatser
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits inom kom-
munstyrelsens och nämndernas ansvarsområden, den gemen-
samma nämnden mellan Jämtlands läns landsting och länets 
kommuner för inköp av sjukvårdsprodukter samt den för alla 
länets kommuner gemensamma nämnden för upphandlings-
samverkan. Genom lekmannarevisorerna har vi granskat 
verksamheten i Krokomsbostäder AB och Jämtkrafthallen 
AB.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revi-
sionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions
reglemente. Revisionen för 2013 har omfattat bland annat 
följande granskningsinsatser:

• Upphandlingsfrågor och ramavtal
• Skogsförvaltning
• Säkerhet i debitering av avgifter
• Försörjningsstöd
• Ledning och styrning av externa projekt
• Uppföljning av revisionsrapporter från 2011
• Väsentlighet och riskanalys
• Underhåll och förnyelse av VA-nätet
• Övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder
• Delårsrapport och årsredovisning

Resultatet av granskningsinsatserna redovisas i skriftliga rap-
porter eller PM, som överlämnats till granskade nämnder och 
till fullmäktiges presidium efter slutförd formell behandling 
av rapporterna. 

Ett särskilt skriftligt utlåtande över granskningen av del-
årsrapporten har överlämnats till fullmäktige där vi bedömt 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål och 
riktlinjer som finns för den ekonomiska förvaltningen som 
fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan.

Under året har vi träffat fullmäktiges presidium vid ett 
tillfälle för ömsesidigt erfa-renhetsutbyte samt träffat repre-
sentanter för kommunstyrelsen och nämnder för genomgång 
av deras ansvarsutövande. Vi har även deltagit i revisionsut 
bildningar och aktiviteter som vi bedömt vara av vikt för att 
vi ska utföra vårt revisionsuppdrag på bästa sätt.

Vi sammanfattar årets granskning av kommunen i revisions-
berättelsen och Krokomsbostäder AB, Jämtidrottshallen i Ås 
AB samt Jämtkraft AB i granskningsrapporter.
I vårt granskningsarbete har vi biträtts av Deloitte AB.

Ekonomisk redovisning 
Under året har vi disponerat vårt anslag enligt följande:
Budget 2013 948 000 
Kostnad 2013 774 000
Budget 2012 1 048 000
Kostnad 2012 981 000  

VÅRA VERKSAMHETER
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Gemensam nämnd för upphandling
Den gemensamma nämnden består av kommunerna i Jämt-
lands län. Nämnden består av nio ledamöter – två från Öster-
sunds Kommun och en vardera från övriga kommuner.

Upphandlingskontorets verksamhetsidé är att tillhandahålla 
en hög kompetens i frågor kring effektivisering, miljö och 
kvalitet inom upphandlingsområdet

Viktiga händelser under året
• Översyn av den gemensamma ramavtalslistan
• Informations- och utbildningsdagar har genomförts
• LEAN som arbetsfilosofi har införts
• Översyn av styrdokument har initierats
• Delaktighet i förstudie gällande samordnad varudistribu-

tion

Årets resultat 
Upphandlingssamverkan är etablerad och fungerar väl. 
Antalet upphandlade avtalsområden är vid årets slut 94 
stycken och de upphandlingar som genomförts under året har 
i regel omfattat alla länets kommuner. Exempel på upphand-
lingar under året är kemtekniska produkter, konferensanlägg-
ningar och tekniska konsulttjänster.

Under året har den kommungemensamma ramavtalslistan 
reviderats tillsammans med samverkande kommuner. Över-
synen har bland annat resulterat i ett par nya avtalsområden 
samtidigt som ett par områden har tagits bort.

Under året har tre överprövningar begärts. En av de tre över-
prövningarna avslutades till nämndens nackdel. Domslut för 
de övriga två överprövningarna har inte meddelats.

Under året har flera informations- och utbildningsinsatser ge-
nomförts. I början på årets arrangerades t ex utbildning inom 
förhandlingsteknik för länets kommuner och totalt deltog när-
mare 60 personer. Under året har också flertalet dialogmöten 
genomförts med näringslivet på olika platser bland nämndens 
samverkande kommuner.

LEAN har införts som arbetsfilosofi. Kontorets definition 
är här ständig förbättring och ökad flödeseffektivitet. Som 
ett led i detta påbörjades under årets sista del en översyn av 
kontorets samtliga styrdokument. För att förstärka nyttan av 
ramavtal under hela avtalsperioden har också en översyn av 
processbeskrivningar initierats. 

Under året har två upphandlare valt att avsluta sina anställ-
ningar. Tre nya upphandlare har anställts varav två påbörjat 
sina anställningar under året.

Upphandlingskontoret har också aktivt deltagit i en förstudie 
gällande samordnad varudistribution och en seminariedag har 
genomförts för länets politiker och tjänstemän. Resultatet av 
förstudien presenteras 2014.

Upphandlingskontorets resultat är i princip ett nollresultat i 
enlighet med upprättat samverkansavtal. Återbetalning med 
120 tkr har gjorts. Orsak till återbetalning är en kombina-
tion av framför allt tidsbegränsad personalvakans i samband 
med att medarbetare avslutat sina anställningar samt god 
ekonomisk hushållning. Jämfört med föregående år består 
årets minskade överskott i en jämnare bemanning och mindre 
sjukfrånvaro. 

Framtid 
Under 2014 väntas flera förändringar ske gällande regelverket 
kring offentlig upphandling. 

Sannolikt ändras beloppsgränsen för direktupphandlingar 
till ett högre belopp än dagens. Förändringen bedöms inte ha 
någon större inverkan på nämndens arbete.

Under 2014 väntas nya EG-direktiv som kommer att ligga till 
grund för en förändrad lagstiftning år 2015. Det går idag inte 
att förutsäga hur stora förändringar de nya direktiven kommer 
att innebära men det kommer med all sannolikhet vara om-
fattande förändringar som åtminstone initialt kommer kräva 
större arbetsinsatser.

Tabell 16 Ekonomisk redovisning för Gemensam nämnd för upphandling

2011 2012 2013 Budget Avvikelser

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 3 330 3 382 3 708 3 828 -120

Intäkter övriga avtalsparter 324 345 352 352 -

Intäkter kvalitetssäkring Östersund och Åre 318 324 330 330 -

Intäkter uppdragsupphandlingar 755 631 911 780 131

Summa intäkter 4 727 4 682 5 301 5 290 11

Personalkostnader 3 619 3 677 4 157 4 168 -11

Övriga kostnader 1 098 1 006 1 146 1 122 24

Summa kostnader 4 717 4 683 5 303 5 290 13

Resultat 10 -1 -2 0 -2

Var av återbetalning till samverkande kommuner 330 375 120 - -

VÅRA VERKSAMHETER
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Jämtlands gymnasieförbund
Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds 
kommuner. Förutom gymnasieskola och gymnasiesärskola 
ingår i förbundets verksamhet även vuxenutbildning, 
uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt 
Kvalificerad Vuxenutbildning.

Resultat och finansiell ställning
Förbundets resultat för verksamhetsåret uppgår till +2,4 
mnkr, att jämföras med budget som låg på ett nollresultat. I 
samband med delårsrapporten per augusti prognostiserades 
ett minusresultat på 6,8 mnkr. Den största avvikelsen både 
i förhållande till budget och delårsprognos beror på en 
intäktsökning för gymnasiedelen men också för vuxen- och 
uppdragsutbildning. Fortsatta kostnadsreduceringar har 
genomförts, främst genom att anpassa antalet anställda till ett 
lägre elevantal. Åtgärderna innefattade även sammanslagning 
av klasser, pensionsavgångar utan nyrekrytering och 
mindre ambitionssänkningar gällande nya läromedel. För 
att ytterligare anpassa kostnaderna fattade direktionen 
beslut om ett särskilt åtgärdsprogram för att reducera det 
förväntade negativa resultatet. I bokslutet finns även ett antal 
jämförelsestörande poster av engångskaraktär. Dessa är bl.a 
premieåterbetalning från FORA, försäljning av inventarier, 
rättelser av balansposter från föregående år, samt på 
minussidan ökade pensionskostnader till följd av höjningen 
av den så kallade RIPS-räntan. Utan dessa poster hade 
förbundets resultat för året varit minus 1,9 mnkr.

Trots att förbundets resultat är positivt, är budgetavvikelsen 
för Krokoms del negativ. Det beror främst på att vi budgeterat 
för lägre kostnadsökningar på grund av löneökningar för 
lärare än vad som blev fallet. Se sammanställning i tabell 
”budgetutfall” nedan. 

Viktiga händelser
Utbildningsverksamheten präglas fortsatt av stabilitet och 
kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till 
ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier. 

Gymnasiereformen GY2011 är inne på sitt tredje läsår och 
vuxenutbildningsreformen VUX2012 på sitt andra. Förbundet 
bedöms ha klarat införandet av reformerna på ett bra sätt 
verksamhetsmässigt. Införandet, i kombination med den 
nya skollagens krav på ökad dokumentation, har samtidigt 
inneburit påfrestningar för personalen. Reformerna har även 
påverkat förbundets ekonomi under de senaste åren.
Elevantalet inom gymnasieskolan minskade med totalt 110 
elever. Förbundet har i genomsnitt haft 2907 ungdomselever 
och 495 vuxenelever 2013, totalt 3402 elever. 

Byggandet av gymnasiebyn följer tidplanen och går 
smidigare än förväntat.

Direktionen har fattat beslut om att gå in som delägare i 
Torsta AB. Ägarandelen är 20 procent. 

Under året har samarbetet med MIUN förstärkts, och en 
samverkan mellan förbundets teknikprogram och SAAB 

planerats. Förbundet har även nått en överenskommelse 
med Z-group och Teknikföretagen om det Industritekniska 
programmets framtid. Vård- och omsorgsprogrammet har 
certifierats som VO-college.

Måluppfyllelse
Två av fyra antagna resultatmål som är kopplade mot 
förbundets uppdrag i förbundsordning och ägardirektiv är 
uppfyllda. 

Sex av elva uppmätta resultatmål som är kopplade mot den 
statligt styrda utbildningsverksamheten är uppfyllda. 

Resultaten på flera av målen som inte är uppfyllda ligger 
fortsatt på en hög nivå, nära 2012 års nivå. Några mål är 
dessutom helt nya och oprövade. Sammantaget kan man 
bedöma att verksamhetens mål i huvudsak har uppnåtts, såväl 
verksamhetsmässigt som ekonomiskt. 

Tabell 17 Ekonomisk redovisning för Jämtlands 
gymnasieförbund
Resultaträkning 2013 2012 2011
Kommunbidrag Krokom 63,9 62,1 65,9

Kommunbidrag övriga 266,2 275,8 287,5

Intäkter 154,3 150,8 125,1

Kostnader -472 -482 -476

Avskrivningar -8,4 -7,3 -7

Verksamhets netto 4,3 -0,3 -4,1

Finansnetto -1,9 0 0,3

Årets resultat 2,4 -0,3 -3,8

Balansräkning 
Tillgångar

2013 2012 2011

Anläggningstillgångar 23,6 22,5 21,3

Omsättningstillgångar 55,5 66,7 52,6

Summa tillgångar 79,1 89,2 73,9

Eget kapital 2,4 0 0,3

- därav årets resultat 2,4 -0,3 -3,8

Avsättningar 19,5 17,9 13,5

Skulder

Långfristiga 0,3 0,7 1,2

Kortfristiga 56,9 70,7 58,8

Summa skulder och eget 
kapital

79,1 89,2 73,9

Budgetutfall Intäkter Bud Bok Utf.

Statsbidrag Wången 1,1 1,1 0,0

Kostnader

Bidrag Wången -1,1 -1,1 0,0

Köpt gymnasieverksamh. 
2013

-61,8 -63,7 -1,9

Slutavräkning 2012 0,0 -0,4 -0,4

RH-anpassad utbildning -0,5 -0,3 0,2

sa kostnader -63,4 -65,5 -2,1

Netto -62,3 -64,4 -2,1
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Jämtlands Räddningsförbund
Jämtlands Räddningstjänstförbund består av ägarkommunerna 
Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke och Ragunda. 
Ragunda är nyast som ägarkommun och anslöt sig till förbun-
det i januari 2012. Krokoms ägarandel är 17,5 procent.

Förbundet har till uppgift att svara för medlemskommunernas 
räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamhe-
ter. 

Syftet med förbundet är att optimera resurser som idag är 
utspridda på de olika kommunerna. Verksamheten ska vara 
inriktad på att ge människors liv, hälsa och egendom samt 
miljön ett med hänsyn tagen till de lokala förhållandena till-
fredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Resultat och finansiell ställning
För 2013 redovisar förbundet ett positivt resultat om 1,2 
mnkr. Årets omsättning uppgick till 102,7 mnkr. Enligt för-
bundsordningen får förbundet behålla ett acku-mulerat över-
skott motsvarande 10 procent av verksamhetens nettokostnad. 
Med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 6,9 mnkr, 
vilket motsvarar 7,5 procent av verksamhetens nettokostnad.
 
Viktiga händelser under året
Verksamheten har under året bedrivits enligt intentionerna i 
gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor samt enligt av 
direktionen antagna mål.

I augusti slutade förbundets förbundschef Morgan Olsson 
som flyttade till Oskarshamn. Ett rekryteringsarbete påbör-
jades och förbundets nya förbundschef Micael Lundmark 
tillträde vid årsskiftet. 

Under året har arbetet fortsatt med att förbättra arbetsmiljön 
på förbundets stationer. Besluts har fattats om en om- och 
tillbyggnad av befintlig brandstation i Myr-viken och en 
renovering av brandstationen i Krokom. På brandstationen i 
Hammarstrand har en standarförhöjning skett och i Bräcke 
ska en renovering inledas och ett nytt hyresavtal ska tecknas 
eftersom landstingets ambulansverksamhet på orten behöver 
större lokaler och räddningstjänsten kan avvara ytor.

Förbundet har genom avtal även ansvarat för räddningstjäns-
ten i Härjedalen kommun gällande räddningschef, förebyg-
gande och insatsledning. Förhandlingar om förutsättningar 
om att söka medlemskap i förbundet har pågått under året. 

Förbundet deltog i ett riksomfattande mångfaldsprojekt initie-
rat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Projektet syftar till ökad mångfald och jämställdhet inom 
räddningstjänsten.

Trygghetens hus fortsätter att uppmärksammas i landet genom 
studiebesök och utbildningar. Försvarsministern har genom-
fört ett besök och vid senare officiella framträdanden lovordat 
verksamheten som bedrivs i Trygghetens hus. 
 (Texten är saxad ur förbundets Årsredovisning 2013)

Fakta om Räddningstjänsten:
Befolkning:  cirka 105 000
Yta:   31 200 km2  
   (7 procent av Sveriges yta)
Stationer:  1 Heltidsstation, 24 deltidsstation- 
   er, 20 räddningsvärn. Totalt 550  
   anställda.
Beredskap (dygnet runt) 1 inre befäl, 1 yttre befäl, 25 styr 
   keledare, 70 brandmän, 97 perso 
   ner i beredskap. Cirka 1 600 larm  
   per år

Tabell 18 Ekonomisk redovisning för Räddningstjänstförbundet
Resultaträkning 2013 2012 2011 2010

Kommunbidrag Krokom 16 15,6 14,7 14,8

Kommunalbidrag övriga 78,6 75,7 62,5 63

Intäkter 8,1 8,1 12,5 5,2

Kostnader -95,7 -93,2 -83,8 -75,2

Avskrivningar -3,7 -4,2 -4,4 -5,4

Verksamhetens netto 3,3 2,1 1,4 2,4

Finansnetto -2 -0,7 -1,4 -0,4

Årets resultat 1,2 1,3 0 2,1

Balansräkning tillgångar 2013 2012 2011 2010

Anläggningstillgångar 40,8 33,1 24,7 25,7

Omsättningstillgångar 25,2 34,9 15,1 12,4

Summa tillgångar 65,9 68 39,7 38,2

EGET KAPITAL 6,9 5,7 3,9 4,2

- därav årets resultat 1,2 1,2 0 2,1

Avsättningar 19,6 15,7 13 10,4

Skulder

Långfristiga 2,1 2,1 2,9 5,9

Kortfristiga 37,4 44,5 19,9 17,6

Summa skulder och eget 
kapital

65,9 68 39,7 38,2
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KOMMUNEN KONCERNEN

Verksamhet 
(belopp i mnkr)

Not Bokslut
2013

Budget 
2013

Avvikelse 
mot budget

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Intäkter 1 189,4 191,0 -1,6 183,7 160,7 277,7 269,5

Kostnader 1 -951,9 -956,6 4,7 -920,4 -867,6 -1013,2 -979,7

Avskrivningar 2-3 -38,2 -39,0 0,8 -28,8 -26,1 -53,5 -42,9

RESULTAT 1

Verksamheternas nettokostnad -800,7 -804,6 3,9 -765,5 -733,0 -789,0 -753,1

KOMMUNALSKATT

Skatteintäkter

4 555,1 552,1 3,0 543,5 524,1 555,1 543,5

Generella statsbidrag, utjämning 4 262,0 262,1 -0,1 246,5 245,8 262,0 246,5

Resultat efter kommunalskatt 16,4 9,6 6,8 24,5 36,9 28,1 36,9

FINANSIELLA

Intäkter 5 6,2 2,9 3,3 3,5 2,4 6,3 3,6

Kostnader 5 -10,0 -7,8 -2,2 -6,1 -5,6 -19,7 -16,5

RESULTAT 2

Resultat före extraordinära kost-
nader/intäkter

12,6 4,7 7,9 21,9 33,7 14,7 24,0

KOSTNADER/INTÄKTER

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Avsättning -0,4

Disp ur resultatutjämningsreserv 6,0 -6,0

ÅRETS RESULTAT 6 12,6 10,7 1,9 21,9 33,7 14,7 23,6

Resultaträkning

NYCKELTAL Bokslut
2013

Budget 
2013

Avvikelse 
mot budget

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Utdebitering (kr/skkr) 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52

Intäkter i andel av kostn 20% 20% 20% 19% 27% 26%

Resultat 1 i andel av skatt/bidrag 98% 99% 97% 95% 97% 94%

Räntenetto i andel av skatt/bidrag 0,5% 0,6% 0,3% 0,4% 1,6% 1,8%

Årets resultat i andel av totala intäkter 
Finansiellt	mål	=	2	%

1,2% 1,1% 2,2% 3,6% 1,3% 3,5%

Årets resultat i andel av  
skatteintäkterna

1,5% 1,3% 2,8% 4,4% 1,8% 4,6%
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Balansräkning

KOMMUNEN KONCERNEN

(belopp i mnkr) Not Bokslut
2013

Budget 
2013

Avvikelse 
mot budget

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 2 564,2 562,2 514,3 913,4 891,2

Inventarier 3 24,1 25,9 23,6 37,5 37,3

Summa materiella anläggningstillgångar 588,3 588,1 537,9 950,9 928,5

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 7 16,6 14,7 13,8 11,0 9,1

Långfristiga fordringar 7 18,0 18,3 21 20,3 20,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 34,6 33,0 34,8 31,3 29,2

Summa anläggningstillgångar 622,9 621,1 572,7 982,2 957,7

Omsättningstillgångar

Förråd mm. 0,3 0,3

Fordringar 8 63,2 70,4 68,2 70,0 82,2

Kassa och bank 9 63,7 51,8 25,5 66,7 58,9

Summa omsättningstillgångar 126,9 122,2 93,7 137,0 141,4

Summa tillgångar 749,8 743,3 666,4 1119,2 1099,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 6 361,2 339,3 305,6 385,5 363,1

Årets förändring av eget kapital 6 12,6 21,9 33,7 21,8 22,4

Summa eget kapital 373,8 361,2 339,3 407,3 385,5

Avsättningar

Avsättning för pensioner 15 43,2 34,9 33,9 50,4 40,8

Avsättning för återställande av deponier 1,9 1,9 1,9 2,3 2,3

Skulder

Långfristiga skulder 11 180,0 205,0 155,0 475,4 500,5

Kortfristiga skulder 10 150,9 140,3 136,3 183,8 170,0

Summa skulder 330,9 345,3 291,3 659,2 670,5

Summa skulder och eget kapital 749,8 743,3 666,3 1119,2 1099,1

Ställda panter och ansvarsförbindelser mm

Borgensåtaganden 12 307,7 308,6 320 12,9 13,6

Ansvarsförbindelser pensioner 13 453,9 427,1 429,5 453,9 427,1

Framtida årliga förfallobelopp leasing 14 3,8 3,3 4,4 3,8 3,3

Villkorat ägartillskott

Villkorat ägartillskott, Krokombostäder AB 16 12,7 12,7 12,7

NYCKELTAL

Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) 84% 87% 69% 75% 83%

Lån till anläggningstillgångar 29% 33% 27% 48% 52%

Soliditet (långsiktig betalningsförmåga) 50% 49% 51% 36% 35%

Soliditet inkl ansvarsförbindelse för pensioner -11% -9% -14% -4% -4%
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Kassaflödesanalys

KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2013 2012 2011 2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat från resultaträkningen 12,6 21,9 33,7 14,7 23,5

Justering för av- och nedskrivningar 38,2 28,8 26,1 53,5 42,9

Justering för gjorda avsättningar 8,3 1,0 4,1 9,3 2,7

Justering för ianspråktagna avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,3 2,1 0,3 0,3 3,3

Medel från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapita-
let (delsumma) 59,4 53,8 64,2 77,8 72,4

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 8 7,3 -2,3 -17,9 9,6 -11,3

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga lager -0,1

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 10 10,6 4,0 -23,2 10,8 8,7

77,3 55,5 23,1 98,2 69,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 2-3 -40,2 -79,0 -91,3 -70,2 -85,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2-3 1,4 1,4 1,6

Investering	i	finansiella	anläggningstillgångar 7 -2,2 0,0 -2,2

Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar 7 0,3 0,0 0,3

-40,7 -79,0 -91,3 -70,7 -84,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 11 0,0 50,0 25,0 0,0 50,0

Amortering av skuld 11 -25,0 -0,9 0,0 -25,1 -7,4

Ökning långfristiga fordringar 7 -0,3 0,0 -0,7 -0,3

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

-24,7 49,8 25,7 -25,2 42,9

ÅRETS KASSAFLÖDE 11,9 26,3 -42,5 2,3 28,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 9 51,8 25,5 68,0 65,0 36,7

Likvida medel vid årets slut 9 63,7 51,8 25,5 67,3 65,0

11,9 26,3 -42,5 2,3 28,3
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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 ut-
betalningar, t ex avskrivningar. Den visar hur resultatet förbättrar 
likviditeten. Likviditetstillskotten har möjliggjort amortering av lån 
och investeringar.
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Noter

KOMMUNEN

Kostnad Intäkt Resultat Budget Avvikelse

Saldo enligt driftredovisning: -951 892,0 189 407,0 -762 485,0 -765 570,0 748

KONCERNEN

Gymnasieförbundet	19	% -91 281,0 93 736,0 2 455,0

Räddningstjänstförbundet	17	% -16 748,0 17 967,0 1 219,0

Krokomsbostäder	100	% -74 305,0 97 615,0 23 310,0

Avgår koncerninterna poster 121 039,0 -121 039,0 0,0

delsumma förbund och bolag -61 295,0 88 279,0 26 984,0

Koncernens externa -1 013 187,0 277 686,0 -735 501,0

INTÄKTSFÖRDELNING KOMMUNEN 2013 2012 Ändring (%)

Skatter och bidrag

Skatter 555,1 543,5 2,1%

Utjämning 262,0 246,5 6,3%

Summa skatter och bidrag 817,1 790,0

Övriga externa intäkter:

Försäljningsmedel 9,2 9,8 -6,1%

Taxor och avgifter 53,1 51,1 3,9%

Hyror och arrenden 22,4 17,9 25,1%

Bidrag 67,1 76,4 -12,2%

Sålda tjäntser/verksamhet 23,6 13,7 72,3%

Sålda anläggningstillgångar 1,0 0,1 900,0%

Övrigt 13,0 14,7 -11,6%

Summa övr externa intäkter 189,4 183,7 3,1%

Summa externa intäkter 1006,5 973,7 3,4%

KOSTNADSFÖRDELNING KOMMUNEN 2013 2012 Ändring (%)

Bidrag och transfereringar 91,0 92,0 -1,1%

Personal 555,5 534,8 3,9%

Material 50,9 52,5 -3,0%

Tjänster inkl köp av verksamhet 254,5 238,9 6,5%

Periodisering och reaförluster 0,0 2,2 -100,0%

Summa externa kostnader 951,9 920,4 3,4%

NOT 1 Externa kostnader/intäkter i verksamheterna
Underlag	för	kommunens	belopp	återfinns	i	driftsredovisningen	direkt	efter	noterna
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KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Markreserv

Anskaffningsvärde 21,6 9,9 31,4 19,7

Årets nyanskaffningar 11,7 11,7

Ackumulerade upp/nedskrivningar -2,7 -2,7 -2,9 -2,9

Årets upp/nedskrivningar

Årets försäljningar, bokfört värde -0,2

Delsumma 18,9 18,9 28,5 28,3

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 531,1 502,4 531,1 502,4

Årets nyanskaffningar 19 37 19 37

Ackumulerade avskrivningar -153,4 -139,6 -153,4 -139,6

Årets avskrivningar -17,7 -16,6 -17,7 -16,6

Ackumulerade upp/nedskrivningar 2,6 1,2 2,6 1,2

Årets upp/nedskrivningar -0,1 0 -0,1 0

Årets försäljningar, bokfört värde -0,3 -4,3 -0,3 -4,3

Överflyttat	till	Markreserv

Delsumma 381,2 380,1 381,2 380,1

Fastigheter för affärsverksamhet

Anskaffningsvärde 77,2 74,7 77,2 74,7

Årets nyanskaffningar 4,2 3,2 4,2 3,2

Ackumulerade avskrivningar -24,9 -22,7 -24,9 -22,7

Årets avskrivningar -2,7 -2,5 -2,7 -2,5

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

Årets upp/nedskrivningar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

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

Bokfört värde Krokomsbostäder netto 308,5 318,4

Delsumma 53,8 52,4 362,3 370,8

Publika fastigheter

Anskaffningsvärde 60,9 63,3 60,9 63,3

Årets nyanskaffningar 0,9 1,4 0,9 1,4

Ackumulerade avskrivningar -20,6 -22,3 -20,6 -22,3

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

Ackumulerade upp/nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Årets upp/nedskrivningar -0,3 -0,3

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

Delsumma 38,3 40,0 38,3 40,0

NOT 2 Fastigheter/anläggningar
Underlag	för	kommunens	belopp	återfinns	i	driftsredovisningen	direkt	efter	noterna
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KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Fastigheter för annan verksamhet

Anskaffningsvärde 20,7 3,4 20,7 3,4

Årets nyanskaffningar 10,2 17,5 10,2 17,5

Ackumulerade avskrivningar -2,1 -1,9 -2,1 -1,9

Årets avskrivningar -0,7 -0,3 -0,7 -0,3

Ackumulerade upp/nedskrivningar 0

årets upp/nedskrivningar -1,3 -1,3

Nedskrivning Torsta Ås -7,1 -7,1

Årets försäljningar, bokfört värde

Delsumma 19,7 18,7 19,7 18,7

Exploateringsfastigheter

Anskaffningsvärde 51,7 48,5 51,7 48,5

Årets nyanskaffningar 0,6 4,2 0,6 4,2

Ackumulerade upp/nedskrivningar 0,5 0,4 0,5 0,4

årets upp/nedskrivningar 0

Årets försäljningar, bokfört värde -0,4 -1,0 -0,4 -1

Flyttningar

Delsumma 52,4 52,1 52,4 52,1

Pågående ny- till- ombyggnad

Anskaffningsvärde 0,0 24 1,2

Årets nyanskaffningar 0,0

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

Ackumulerade upp/nedskrivningar

årets upp/nedskrivningar

Årets försäljningar, bokfört värde

Justerat anskaffningsvärde

Delsumma 0,0 24,0 1,2

Summa fastigheter/anläggningar 564,3 562,2 906,4 891,2

NOT 2 Fastigheter/anläggningar (forts)
Underlag	för	kommunens	belopp	återfinns	i	driftsredovisningen	direkt	efter	noterna
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KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 65,5 58,3 103,7 90,2

Årets nyanskaffningar 6,3 9,5 11,7 14,4

Ackumulerade avskrivningar -39,6 -34,7 -65,9 -56,9

Årets avskrivningar -8,1 -7,2 -12,0 -10,4

Ackumulerade upp/nedskrivningar

årets upp/nedskrivningar

Årets försäljningar, bokfört värde

Flyttningar netto

24,1 25,9 37,5 37,3

NOT 3 Maskiner och inventarier

 
(tkr)

KOMMUNEN

Bokslut 
2013

Budget 
2013

Bokslut 
2012

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 558 478 552 200 536 959

Slutavräkning f g år -3 211 0 6 666

Mellankommunal utjämning -141 -100 -134

Summa skatteintäkter 555 126 552 100 543 491

Bidrags- och avgiftsintäkter

Inkomstutjämningsbidrag 158 385 158 400 145 442

Strukturbidrag 11 235 11 200 11 203

Kostnadutjämningsbidrag 44 240 44 700 42 166

Bidrag för LSS-utjämning 14 419 14 200 13 848

Regleringsavgift 6 649 6 700 7 156

Fastighetsavgift 27 075 26 900 26 673

Summa bidragsintäkter 262 003 262 100 246 488

Totalt 817 129 814 200 789 979

NOT 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 22:52
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(tkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Intäkter:

Likvida medel 543 1 150 713 1 295

Utdelning 2 583 1 230 2 583 1 230

Borgensavgift 1 770 894 1 770 894

Övrigt 1 247 197 1 247 200

Summa intäkter: 6 143 3 471 6 313 3 619

Kostnader:

Anläggningslån 5 973 5 760 14 980 16 032

Ränta pensionsskuld 3 724 157 4 458 274

Övrigt 306 35 306 200

Summa kostnader 10 003 5 952 19 744 16 506

NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

(mnkr)
KOMMUNEN

2013 2012

Ingående balans 361,2 339,3

Förändring utanför resultaträkning

Årets resultat 12,6 21,9

Utgående balans 373,8 361,2

(varav jämförelsestörande poster:

.återbetalning försäkringspremier 13,0 13,6

.sänkt diskonteringsränta -3,2 0,0

Specifikation av förändring över resultaträkning

Anläggningskapital 18,5 -2,6

Rörelsekapital -5,9 24,5

Förändring över resultaträkning 12,6 21,9

NOT 6 Årets resultat/eget kapital
Det egna kapitalet förändras enligt följande:

Balanskravsutredning KOMMUNEN

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Årets resultat 47 33,7 21,9 12,6

Justeringar realisationsvinster -0,2 0 0 -1

Justering synnerliga skäl 0 0 0 0

Balanskravsresultat 46,8 33,7 21,9 11,6

"Öronmärkning" pensioner -27 -14

Justerat resultat 19,8 19,7 21,9 11,6

2	%	av	summa	skatter/utjämning/bidrag 14,4 14,9 15,4 16,3

Avsättning resp år Resultatutjämningsreserv 5,4 4,8 6,5 0

Disponerat Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Ackumulerad Resultutjämningsreserv 5,4 10,2 16,7 16,7
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KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Spec. utlämnade lån

-Näskottshallen 0,5 0,5 0,5 0,5

-Länstrafiken 0,3 0,0 0,3 0,0

-Förlagslån Kommuninvest 2,7 2,7 2,7 2,7

-Jämtidrottshallen i Ås AB 14,5 15,1 14,5 15,1

-Östersunds kommun 2,3 1,8

Summa: 18,0 18,3 20,3 20,1

NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar

KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Specifikation värdepapper mm

-aktier/andelar koncernföretag 15,4 13,6 9,7 7,9

-aktier/andelar övriga företag 0,6 0,5 0,7 0,6

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

Summa: 16,6 14,7 11,0 9,1

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

Totalsaldo koncernkonto kommunen och Krokomsbostäder

------------

-banktillgodohavanden 63,6 51,7 66,6 58,8

-kontanter 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 63,7 51,8 66,7 58,9

Förändring (+= ökning) 11,9 26,3 7,8 9,2

NOT 9 Likvida medel

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2013 2012

-statlig fordran 1,0 9,4

-div avgifter 8,6 13,4

-periodiserat 14,3 9,5

-EU-fordran

-div lån

-mervärdesskatt 6,1 6,3

-övrigt 33,2 31,8

Summa 63,2 70,4

Förändring (+= ökning) -7,2 2,2

NOT 8 Kortfristiga fordringar

Anmärkning: Fakturafordringarnas värde har nedjusterats med 1 092,5 tkr avseende obetalda fordringar per 13-12-31 med förfallodag t o m 2012-12-31. Mots-
varande belopp 2012 var 758,0 tkr.

Anmärkning: De likvida tillgångarna hos , Krokomsbostäder AB och Krokoms kommun samlas i ett koncernkonto som möjliggör ett ur räntesynpunkt effektivare 
likviditetsutnyttjande.
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(mnkr)

KOMMUNEN

2013 2012

-periodiserat 49,0 41,0

-leverantörsskulder 35,3 38,1

-personalens skatter 8,1 8,8

-semesterlöneskuld inkl okompens. övertid 32,5 32,8

-skatteskulder 5,9 7,2

-övrigt 20,1 12,4

Summa: 150,9 140,3

Förändring (+= ökning) 10,6 4

NOT 10 Kortfristiga skulder

 
(mnkr)

KOMMUNEN

Skuldförändring 2013 2012

Ingående låneskuld 205,0 155,0

Nyupplåningar/amortering -25,0 50,0

Utgående låneskuld 180,0 205,0

NOT 11 Långfristiga skulder

Förfallotider KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

mnkr procent mnkr procent mnkr procent

Låneskuldens struktur - lånelängd

Andel som förfaller inom 1 år 45 25% 30 10% 75 16%

Andel som förfaller mellan 1-2 år 25 14% 145 49% 170 36%

Andel som förfaller mellan 2-3 år 20 11% 50 17% 70 15%

Andel som förfaller mellan 3-4 år 30 17% 70 24% 100 21%

Andel som förfaller mellan 4-5 år 35 19% 0 0% 35 7%

Andel som förfaller mellan 5-6 år 25 14% 0 0% 25 5%

Andel som förfaller mellan 6-7 år 0 0% 0 0% 0 0%

Summa 180 100% 295 100% 475 100%

Räntor
Låneskuldens struktur - räntor

Kommun Krokoms-
bostäder

Samman-
lagt

Andel med rörlig ränta 14% 0% 5%

Andel med fast ränta 86% 100% 95%

Genomsnittsränta 3,07% 2,34% 2,62%

Anmärkning: Låneskulden	har	minskat	med	25	mnkr	i	kommunen.	Genomsnittlig	ränta	på	låneportföljen	per	2013-12-31	var	3,07	procent	(3,01%).
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(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2013 2012 2013 2012

-Krokomsbostäder 295,0 295,0

-bostadslån egna hem 2,2 2,7 2,2 2,7

-ishall 4,5 4,7 4,5 4,7

-bygdegårdar 3,1 3,1 3,1 3,1

-äldrekooperativ 2,0 2,2 2,0 2,2

-förskolor 0,8 0,8 0,8 0,8

-övrigt 0,1 0,1 0,3 0,1

Summa: 307,7 308,6 12,9 13,6

NOT 12 Borgensåtaganden

Anmärkning: Kommunen har inte behövt lösa in några borgensåtaganden 2013

Kommuninvest
Krokoms kommun har i juni månad 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som res-
pektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.

Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Krokoms	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförbindelse,	kan	noteras	att	per	2012-12-31	uppgick	Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 686 497 529 kronor, 0,25615 procent och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 698 477 836 kronor, 0,25605 procent.

KOMMUNEN

2013 2012

 Pensioner intjänade t o m 1997-12-31

 Ingående pensionsskuld 427,1 429,5

 Utbetalningar -13,2 -13,3

 Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 10,6 17,1

 Aktualisering -0,7 -7,3

 Grundändring

 Förändrad diskonteringsränta 27,3

 Övrigt -2,4 1,5

	Årets	förändring	av	löneskatt,	24,26% 5,2 -0,4

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt 453,9 427,1

NOT 13 Ansvarsförbindelser

 
(tkr)

KOMMUNEN

2013 2012

Betalda leasingavgifter 2 361 2 189

Årliga förfallobelopp 3 799 3 316

Varav

- Förfallotidpunkt, inom 1 år 2 161 1 890

- Förfallotidpunkt, inom 2-6 år 1 638 1 426

NOT 14 Framtida årliga belopp leasingavgifter
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NOT 15 Pensionsförpliktelser

KOMMUNEN KONCERNEN

Förpliktelse per 31 dec 2013 2012 2013 2012

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 43,2 34,9 50,4 41,1

Ansvarsförbindelser för pensionsskuld 453,9 427,1 453,9 427,1

Avgiftsbestämd ålderspension 21,9 20,1 24,2 22,1

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

Totala förpliktelser 519,0 482,1 528,5 490,3

(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26 procent)* 101,3 94,1 96,5 87,8

Pensionskuldens storlek baserar sig på beräkningar av Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (KPA). Fr o m 1998 redovisas, enligt kommunal redovisning-
slag, intjänade pensioner före 1998 som en ansvarsförbindelse. Fr o m år 2000 redovisas även upplupen löneskatt för såväl avsättning som ansvarsförbindelse. 

Pensioner intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.Inga särskilda placeringar för de totala förpliktelserna är gjorda.

* Se även under redovisningsprinciper

KOMMUNEN

Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt 2013 2012

Ingående avsättning inkl löneskatt 32,1 30,1

Utbetalningar -1,2 -1,1

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 0,7 1,2

Nyintjänande under året 4,8 1,3

Förändrad diskonteringsränta 2,5

Övrigt 0,4 0,2

Årets	förändring	av	löneskatt,	24,26% 1,7 0,4

Avsättning för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-SAP 41,0 32,1

KOMMUNEN

Avsättningar för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP, 4 st 2013 2012

Ingående avsättning inkl löneskatt 2,8 3,7

Utbetalningar -0,6 -0,6

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

Arbetstagare som pensionerats 0,0 0,0

Övrigt 0,0 -0,3

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

Summa avsättning 2,2 2,8

Varav visstidspensioner förtroendevalda, 3 st 1,8 2,3

Aktualiseringsgrad ÖK-SAP, Överenskommen särskild avtalspension 92,0% 88,0%

NOT 16 Villkorat ägartillskott

Bidrag motsvarande lånekostnaderna för ett femårigt underhållslån har under 1994-99 utbetalats till Krokomsbostäder AB med respektive1.740, 2.792, 2.612, 2.432, 
2 252 och 872 tKr. Kommunens ägartillskott ska återbetalas då företagets reservfond återuppbyggts till 10 mnkr.
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Driftsredovisning

 
 
(tkr)

Redovisat 
2012
Netto

Redovisat 
2013 

Kostnad

Redovisat 
2013 
Intäkt

Redovisat 
2013 
Netto

Budget 
2013 
Netto

Budget-
avvikelse 

2013
Kommunfullmäktige/revision -2 206 -2 307 0 -2 307 -2 220 -87

Valnämnd -23 -65 0 -65 -5 -60

Revision -981 -774 0 -774 -948 174

Överförmyndare -1 430 -1 914 430 -1 484 -1 397 -87

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen -1 980 -2 146 -2 146 -2 004 -142

Gemensamma verksamheter -27 848 -32 373 3 661 -28 712 -28 965 253

Kommunikation -10 631 -10 702 206 -10 496 -10 609 113

Näringslivsavdelningen -3 896 -4 303 372 -3 931 -4 160 229

Övrigt -14 050 -18 360 5 691 -12 669 -13 151 482

Summa -58 405 -67 884 9 930 -57 954 -58 890 936

Räddningstjänst -15 727 -16 135 3 -16 132 -16 300 168

Gymnasieförbund -63 251 -65 418 1 058 -64 360 -62 300 -2 060

SOCIALNÄMND

Administration -4 894 -4 763 171 -4 592 -6 759 2 167

Individ/familjeomsorg -43 636 -59 694 21 702 -37 992 -42 294 4 302

Äldreomsorg -131 719 -197 157 58 058 -139 099 -131 486 -7 613

LSS -66 536 -89 283 18 845 -70 438 -70 435 -3

Integration 434 -4 452 3 650 -802 -1 017 215

Arbetsmarknad -2 492 -4 997 2 937 -2 060 -2 060 0

Projekt -113 -5 028 4 951 -77 -1 009 932

Summa -248 956 -365 374 110 314 -255 060 -255 060 0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Administration -5 299 -5 465 1 -5 464 -5 535 71

Övergripande BUN -1 391 -2 031 19 -2 012 -2 088 76

Barnomsorg -87 244 -111 515 22 924 -88 591 -89 861 1 271

Grundskola inkl SYV & särskola -132 786 -146 770 4 323 -142 447 -140 733 -1 714

Kulturskola -3 691 -4 339 512 -3 827 -3 832 4

Bibliotek -4 836 -5 004 88 -4 916 -4 949 33

Kultur /Turism -2 276 -2 780 553 -2 227 -2 305 78

Idrott -5 753 -6 088 317 -5 771 -5 786 15

Oplan. volymförändringar -1 197 15 -1 182 -1 400 218

Summa -243 275 -285 188 28 751 -256 437 -256 489 51



Årsredovisning 2013         65

VÅRA RÄKENSKAPER

Redovisat 
2012
Netto

Redovisat 
2013 

Kostnad

Redovisat 
2013 
Intäkt

Redovisat 
2013 
Netto

Budget 
2013 
Netto

Budget-
avvikelse 

2013
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Fastighetsenheten -90 110 -106 115 18 644 -87 471 -87 857 386

Renhållning 0 -13 007 13 007 0 0 0

Vattenoch avloppsverksamhet 0 -20 073 20 073 0 0 0

Planenheten -1 591 -2 607 751 -1 856 -1 868 12

SABY service -40 646 -52 543 10 184 -42 359 -42 102 -257

Övriga SABY verksamheter -2 765 -2 993 958 -2 035 -2 156 121

Torsta-Rösta -397 -7 562 7 323 -239 0 -239

Summa -135 509 -204 900 70 940 -133 960 -133 983 23

Bygg- och miljönämnd -2 874 -5 606 2 732 -2 874 -3 352 478

Gemensamma anslag

Förfogandeanslag 0 0 -89 89

Lönereserv 0 0 -7 207 7 207

Lönereserv läraravtal 0 0 -2 868 2 868

Indexreserv 0 0 0 0

Ej verksamhetsanknutet -2 658 -2 701 666 -2 035 -67 -1 968

Återbetalning försäkringspremier 13 655 13 127 13 127 13 000 127

Interna poster 64 546 111 991 -49 519 62 472 64 600 -2 128

Pensionskostnader -40 970 -45 959 -45 959 -42 000 -3 959

Semesterlöneskuld -1 206 343 343 -500 843

EPIR energiprogram 0 0 500 -500

Avyttring/rivning av anläggningstillgång 53 975 975 0 975

Strukturbidrag 2 600 0 0 0

Summa gemensamma anslag 36 020 63 674 -34 751 28 923 25 370 3 554

Summa verksamhetskostnader -736 617 -951 892 189 407 -762 484 -765 574 3 089

Driftsredovisning (forts)
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Redovisningen har i huvudsak skett enligt god kommunal 
redovisningssed i överensstämmelse med Kommunallag och 
Kommunal redovisningslag och enligt re-kommendationer-
från Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Tillgångar
Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är 
försiktighetsprinci-pen, som innebär att skulder inte undervär-
deras och tillgångar inte övervärderas.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar ska värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell 
prövning tagits upp till det belopp som de beräknas inflyta.

Periodisering av upplupna intäkter och förutbetalda kostna-
der har med smärre un-dantag skett vid bokslutsdagen

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaff-
ningsvärdet, efter av-drag för planenliga avskrivningar som 
beräknas utifrån förväntad ekonomisk livs-längd. Eventuella 
investeringsbidrag och anläggningavgifter och tomtförsäljning 
i exploateringsområden reducerar anskaffningsvärdet. Finan-
siella anläggningstill-gångar, mark och konst avskrivs inte. 

För att en aktivering ska ske, ska värdet uppgå till minst halvt 
basbelopp och den förväntade livslängden överstiga 2,5 år. 

Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffnings-
värde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Avskriv-
ningen påbörjas månaden efter anskaff-ning/färdigställande.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Bygg-
nader och anläggningar 20 och 33 år, maskiner, fordon, inven-
tarier 5-10 år, Hem-pc 3 år, VA-anläggningar 25 och 50 år.

Immateriella anläggningstillgångar RKR 12.1 Utgifter hän-
förliga till vad som en-ligt RKR 12.1 kan klassificeras som 
immateriella tillgångar har kostnadsförts och således redovisas 
inga immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen

Lånekostnader RKR 15.2 Lånekostnader hanteras enligt hu-
vudmetoden, d v s de belastar resultatet för den period de upp-
kommer - ingen aktivering görs.

RKR 18 Redovisning av intäkter, erhållna bidrag till anlägg-
ningstillgångar ska pe-riodiseras över anläggningstillgångens 
nyttjandeperiod. Kommunen följer inte RKR 18. I kommunens 
årsredovisning för 2010 har investeringsbidrag reducerat an-
skaffningsvärdet liksom tidigare år. Rutinerna kommer att ses 
över under 2012.

Skulder
Leasingavtal
Kommunens leasing av lös egendom har klassificerats som 
operatio-nell leasing och redovisas följaktligen som hyresav-
tal. 

Värdet av de fordon som ingår i leasingavtalet var per 2013-
12-31, 9,0 mnkr varav  5,5 mnkr är restvärden vid avtalens 
utlöpstid. Kostnaden för kommande år framgår av not till ba-
lansräkningen.

Avsättningar och pensionsskuld
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kom-
munkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmän-
na råd. Visstidspensioner följer enligt kommunens pensions-
policy 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 basbelopp. Visstidsföror-danden redovisas 
som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till 
utbe-talningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvars-
förbindelse.

Pensionsrätt intjänade från och med 1998 redovisas som en 
avsättning i balansräk-ningen. Ränta på pensionslöften intjä-
nade fr o m 1998 redovisas under posten fi-nansiella kostnader.

Kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 är 453,9 
mnkr, redovisas utanför balansräkningen under rubriken an-
svarsförbindelser och ställda panter. Den stora ökningen från 
2012 utgörs av effekter av en förändrad diskonteringsränta.

Som kortfristig skuld redovisas den del av kommunens pen-
sionsåtagande som kal-las avgiftsbestämd ålderspension. Mel-
lan 3,4 och 4,5 procent av lönen ska sättas av till en avgiftsbe-
stämd ålderspension. Denna delbetalas ut till ”pensionsvalet” 
och placeras efter den anställdes önskemål. För 2013 är be-
loppet 17,6 mnkr plus löne-skatt 4,3 mnkr, sammanlagt 21,9 
mnkr.

En avsättning till återställande av avfallsdeponier gjordes 
2005 med 2,5 mnkr varav återstår 1,9 mnkr per 2013-12-31. 
Ingen särskild beräkningsgrund finns för avsätt-ningen.

Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor som kommit in efter årsskiftet, till och 
med 21 januari  men som avser tjänster eller varor som be-
ställts eller erhållits under 2012 har belastat årets resultat.

Diverse
Löner
Löner, semesterersättningar och andra liknande skulder till 
personalen redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden med 
några undantag. Outtagen semester och över-tidskompensation 
har periodiserats, med 32,6 mnkr, vilket är en minskning med 
0,3  mnkr. 

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

Kostnadsräntor
För av kommunens upptagna lån har upplupen kostnadsränta, 
31 december periodi-serats till bokslutsåret.

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun 
och Krokomsbostäder AB till 100 procent Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund, 18 procent, och Jämtlands gymnasieför-

Redovisningsprinciper
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bund, 19 procent. Konsolidering har skett i den sammanställda 
redo-visningen med proportionell metod utifrån nämnda pro-
centtal. På resultaträkningen har eliminering av kommunbidra-
get, smärre direkta mellanhavanden och ränte-kostnader skett. 

Övriga kostnader och intäkter är upptagna i förhållande till 
kommunens andel. Balansräkningens poster är upptagna helt 
i proportion till andelstalet, liksom koncern-interna elimine-
ringsposter.

Skatteintäkter
Skatteintäkten uppstår och redovisas det år då den skatteplik-
tiga inkomsten tjänas in. Slutavräkningen prognostiseras när 
bokslutet upprättas för inkomståret. Slutav-räkningen och de 
preliminära skatteinbetalningarna utgör således årets skatte-
intäkter. Slutavräkningen 2012 och 2013 bygger på Sveriges 
kommuner och landstings prognos.

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Inde-
las i materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar
Avskrivningarna redovisas som en egen rad och är en planmäs-
sig nedskrivning av de materiella anläggningstillgångarna. Ska 
i princip motsvara förslitning och/eller förbrukning av anlägg-
ningstillgång. Se även redovisningsprinciper.

Avsättningar
För ekonomiksa förpliktelser som ej är helt bestämd i tid eller 
storlek kan kommunen avsätta medel. Framförallt redovisas 
avsättning för personalens framtida pensioner här. Se även re-
dovisningsprinciper.

Ansvarsförbindelser
Möjliga åtaganden beroende på osäkra framtida händelser som 
bara delvis kan kontrolleras av den redovisningsskyldige. Åta-
gandets 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 omsätt-
ningstillgångarna divideras med kortfristiga skulder. Anges i 
procent.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder är kommunens egna 
kapital och delas in i rörelsekapital och anläggningskapital.

Extraordinära kostnader och intäkter
Kostnader eller intäkter av engångskaraktär och av större om-
fattning kallas extraordinära kostnader och intäkter.

Finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar av karaktären aktier, andelar, bundna värdepapper, 
grundfondskapital och långfristiga utlämnade lån.

Finansiella kostnader och intäkter
Här redovisas kostnader och intäkter för kommunens finans-
verksamhet, t ex räntebetalningar på lån, intäktsräntor på bank-
konton, och utdelning på aktier samt finansiell kostnad i pen-
sionsavsättning.

Fordringar
Fordringar med löptid längre än ett år kallas långfristiga, öv-
riga kortfristiga. 

Kassaflödesanalys
Översiktlig redovisning av hur årets drift- investerings- låne-
verksamhet med mera har bidragit till förändringen av kom-
munens ekonomiska ställning. 

Kapitaltjänstkostnader
Består av avskrivningar och intern ränta. Internräntan är en 
kalkylerad räntekostnad för kommunens anläggningstillgång-
ar. 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 kommunerna i länet.

Kostnader och intäkter på resultaträkningen
I ”kostnader” och ”intäkter” ingår verksamheternas kostnader 
och intäkter med de interna transaktionerna borträknade. Där 
ingår även avsättning till framtida pensionsutbetalningar och 
försäljning av anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Fast eller lös egendom avsedda att stadigvarande innehas, ex 
fastigheter, byggnader, fordon, inventarier och maskiner.

Nettoinvestering
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag och an-
läggningavgifter och tomtförsäljning i exploateringsområden.
Nettokostnad 
Driftkostnader med avdrag för driftbidrag, avgifter och ersätt-
ningar. 

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna omfattar kassa- och banktillgodoha-
vanden, fordringar med kortare löptid än ett år, lager och pe-
riodiseringar.

Panter och ansvarsförbindelser
I anslutning till balansräkningen redovisas ställda panter och 
ansvarsförbindelser. Det är i första hand frågan om pensionsut-
fästelser och borgen för lån, som inte ingår i balansräkningen.
Periodiseringar
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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 kortare 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 för-
ändrar kommunens egna kapital. Vid förlust en minskning, vid 
vinst en ökning.

Enheter: 
mnkr = miljontals kronor 

tkr = tusentals kronor

Ord- och begreppsförklaringar, forts
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Redogörelse
Enligt kommunallagen och god revisionssed granskar vi kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och genom lekmanna-
revisorer i kommunens företag och prövar om de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt i enlighet med 
kommunfulhnäktiges  mål och riktlinjer. Vi granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och om nämndernas 
kontroll är tillräcklig. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning.

I arbetet har vi biträtts av Deloitte AB.

Vi har under året sammanträffat med berörd styrelse/nämnd för att presentera och diskutera resultatet av genomförda gransk-
ningar. Vi har även träffat fulhnäktiges presidium.

Granskningens inriktning
Under år 2013 har vi bland annat granskat upphandlings :frågor och ramavtal, skogsförvaltningen, säkerhet i debitering av 
avgifter, försörjningsstöd, ledning och styrning av externa projekt, underhåll och förnyelse av VA - nätet och övergripande 
ansvarsutövande för samtliga nämnder. Vi har även granskat årsredovisningen och delårsrapporten.

Vi har även följt den gemensamma nämnden avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mel-
lan Jämtlands läns landsting och länets samtliga kommuner samt nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommu-
ner (GNU).

Vi har kontinuerligt följt kommunens verksamhet och resultatutveckling under året och föredragit revisionsrapporter och iakt-
tagelser vid kommunfulhnäktiges sammanträden.

Granskningens resultat
Kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2013 och redovisar ett överskott på ca 12,6 Mkr. 
Årets investeringar uppgår till ca 40 mnkr och är finansierade med eget kapital. Samtliga nämnder redovisar positiva avvikelser 
eller balans mot budget. Vi bedömer att kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är 
förenligt med de finansiella mål som fulhnäktige beslutat om. Eftersom det saknas en samlad bedömning av respektive nämnds 
måluppfyllelse av verksambetsmål  av betydelse för god ekonomisk hushållning iårsredovisningen kan vi inte bedöma målupp-
fyllelsen.

REVISIONSBERÄTTELSE 
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Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Vi tillstyrker att samhällsbyggnadsnämnden  och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Vi tillstyrker att barn - och utbildningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Vi tillstyrker att socialnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Vi tillstyrker att bygg - och miljönämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Vi tillstyrker att valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Vi tillstyrker att överförmyndarnämnden  och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Vi tillstyrker att den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mellan 
Jämtlands läns landsting och länets kommuner samt nämnden för upphandlingssamverkan  mellan länets kommuner (GNU) 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013

Godkännande av årsredovisning
Vi tillstyrker också att årsredovisningen godkänns, vilken är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och i 
allt väsentligt redovisar utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
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