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2014 i bilder
Elham Ahmed och Abdiwahab 

Ali efterlyste en mötesplats för 
svenskar och invandrare. Resul-

tatet blev Jalla Café på Hägragården 
i Dvärsätt som öppnade dörrarna för 
första gången i april. Det blev succé och 
lokalen fylldes till sista plats. Idén fick 
sin början när Elham och Abdiwahab 
ställde upp i tävlingen Idéracet som 
genomfördes under tre år inom ramen 
för Leaderprojektet. 

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Konstnären Susanne Perry 
samtalade med elever i nian 
på nyheden om vilka drömmar 

de har. Samtalen resulterade i ett antal 
installationer som prydde 25 lyktstolpar 
i centrala Krokom under Kulturveckan. 
Projektet fick namnet Belysta drömmar.  

Den gamla återvinningscentralen   
som ligger vid väg 340 mellan 
Krokom och Nordannälden är 

snart ett minne blott. Den nya och mer 
lättillgängliga återvinningscentralen i 
Krokom började byggas under 2014. 
Arbetet är beräknat till 12 miljoner 
kronor och beräknas vara klart den sista 
juni 2015. 

2014 I KORTHET



Årsredovisning 2014         7

Margareta Grelsson blev årets 
Margareta. Priset delades 
ut av Margareta Winberg 

och Maria Söderberg i samband med 
Festivalsjöbyn den 2 augusti. Marita 
Grelsson arbetar tillsammans med 
andra eldsjälar i Hotagenområdet i olika 
samarbetsprojekt mellan byarna. Mål-
sättningen är att öka attraktionskraften 
i området, inte minst för turister som är 
intresserade av fiske och vandring. 

Projektet Vänner utan gränser 
ger nyanlända en chans att träna 
in det svenska språket och lära 

känna det svenska samhället genom en 
svensktalande vän. Projektet startade 
under hösten 2013 och det bildades 
snabbt många par. Ibland åker hela 
gruppen ut på utflykt och i juni var 
målet bowlinghallen i Kluk. Fyrtio per-
soner från sju olika länder i åldrarna tre 
månader till 92 år tivdes tillsammans.

Månaden före jul 2014 mät-
tes matsvinnet i kommunens 
skolor, mätningen syftar till 

att minska mängden slängda matrester. 
Som morot utlovas en önskelunch till 
den skola som klarar sig bäst. Den här 
gången var det Aspås skola som fick 
njuta av en härlig trerätters meny som 
de själva komponerat. Förrätten bestod 
av skaldjurstoast, till huvudrätt servera-
des exotisk planka och det hela avsluta-
des med marängsviss.

Bild 4 Bild 5 Bild 6

2014 I KORTHET
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2014 I KORTHET

I den här årsredovisningen kan du läsa hur de olika 
kommunala verksamheterna har utvecklats under 
2014. Här kan du se hur måluppfyllelsen har varit 
inom skola, barnomsorg, vård och omsorg, liksom 
när det gäller samhällsbyggande och miljöarbete. Den 
kommunala verksamheten är omfattande och berör 
oss alla.

Planering för framtiden
För 2014 redovisar Krokoms kommun i det närmaste 
ett nollresultat. Överskottet är endast 0,9 miljoner 
kronor, vilket är något lägre än budgeterat. Resultatet 
är väsentligt lägre än vad som krävs för att långsik-
tigt klara framtida behov av investeringar. Glädjande 
nog fortsätter befolkningen i Krokom att öka, även 
om ökningen under 2014 stannade vid fem personer. 
Den sista december hade kommunen 14 648 invånare.

Arbetet med kommunens översiktsplan, ”Framtids-
plan”, har slutförts under året. Ett tiotal samrådsmö-
ten har genomförts runt om i kommunen. Därefter har 
planen varit utställd, diskuterats och granskats. Ett 
enigt kommunfullmäktige antog planen vid sitt sam-
manträde i februari 2015.  Översiktsplanen lägger fast 
kommunens viljeinriktning – att växtkraft och utveck-
ling ska främjas i alla delar av kommunen. 

Behov av fördjupade planer finns för Ås, Nälden och 
Krokom med omnejd. Arbetet är påbörjat bland annat 
planeras det för ett tågstopp i Nälden.

Under 2014 avslutades flera stora projekt, där 
Krokoms kommun har deltagit. Gränssamarbetet 
i Vaajma är ett av dessa projekt. I huvudsak är det 
Hotagenområdet som har varit engagerat i detta 
omfattande samarbete över kommun- och nations-
gränserna. En viktig del av projektet har varit att 
stärka samarbetet på olika områden och sänka gräns-
hindren. Även om projektet nu har avslutats kommer 
samarbetet att fortsätta. Det gäller exempelvis mellan 
skolorna i Valsjöbyn och Sörli. Polissamarbetet över 
gränsen kommer också att utvecklas. Näringskonto-
ren kommer att fortsätta att arbeta för att underlätta 
samarbete mellan företag på båda sidor av nations-
gränsen.

Antalet asylsökanden i Sverige ökar. 2013 var det 
första år då asylsökanden välkomnades till Krokom. 
Under 2014 har flyktingströmmarna vuxit och under 

hösten började kommunen att ta emot fler ensamkom-
mande flyktingbarn än tidigare. Vi har en särskilt mot-
tagningsorganisation, Refugio, som arbetar med dessa 
barn och ungdomar. Det gäller att se till att de får en 
bra skolgång och kommer in i civilsamhället. Vi an-
ser att det är viktigt att ge alla nyanlända ett värdigt 
mottagande. Vi vill också tacka alla de föreningar och 
engagerade privatpersoner runt om i bygder och byar 
som gör viktiga insatser för de nya kommuninnevå-
narna. Idrottsföreningar har ordnat olika aktiviteter 
för de nyanlända, Röda Korset erbjuder språkträning 
med mera.

En bra infrastruktur har stor betydelse för att byar 
och bygder ska leva och utvecklas. För att företagan-
det ska kunna utvecklas i hela kommunen är bra vä-
gar, fungerande bredband och bra mobiltäckning av 
största betydelse. Ett exempel är att Hotagens bred-
bandsförening slutförde sitt projekt under hösten. På 
så sätt fick ytterligare ungefär 120 hushåll i vår kom-
mun tillgång till bredband via fiber. 

Äldreomsorg och skola
Äldreomsorgen är en central del av kommunens väl-
färdstjänster. Antalet äldre ökar, behoven och öns-
kemålen förändras och lagstiftningen reformeras. 
En äldreomsorgsplan har utarbetats och antagits av 
kommunfullmäktige för att äldreomsorgen ska kunna 
styras och förbättras. Planen beskriver nuläget, de 
politiska målen och utvecklingsstrategierna för att 
kunna möta utmaningarna på detta område. Den ska 
vara vägledande i de politiska och verksamhetsmäs-
siga besluten framöver när det gäller boende, service, 
vård och omsorg. Krokoms kommun ska erbjuda våra 
äldre en omsorg av hög kvalitet framöver.

Sedan flera år tillbaka är Krokom den barntätaste 
kommunen i Sverige norr om Knivsta i Uppland. Det 
är glädjande och lovar gott för framtiden. Vi arbetar 
för en bra barnomsorg i hela kommunen. Eleverna i 
våra skolor presterar bättre resultat än genomsnittet 
i landet i nationella prov och när det gäller betyg i 
årskurserna 6 och 9. Andelen behöriga lärare är också 
högre än genomsnittet. Under året har femton ”förste-
lärare” utsetts, utifrån den statliga satsningen på kar-
riärtjänster för lärare. 

Samverkanspartierna 
kommenterar 2014
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2014 I KORTHET

Samverkanspartierna 
kommenterar 2014

Maria Söderberg (C)

Lisa Sallin (M)

Owen Laws (MP)

Lena Persson (KD)

Jonne Danielsson (FP)

Skolinspektionen genomförde under våren 
2014 en granskning av skolverksamheten i 
kommunen. Resultatet visar att grundskolorna 
överlag fungerar väl. 
Antalet elever ökar främst i de södra delarna 
av kommunen. Därför kommer vi att behöva 
utöka lokalerna för förskola och skola i Sång-
husvallen. 

Ny mandatperiod
2014 har på goda grunder betecknats som ”su-
pervalåret”. En stor del av året var en ständigt 
pågående valrörelse. För de politiska partierna 
och oss förtroendevalda var det ett intensivt 
år. I maj hölls val till Europaparlamentet och i 
september valde vi våra företrädare till riksdag, 
region och kommun. 

Under mandatperioden 2010-2014 ledde en 
fempartikoalition (Centerpartiet, Moderaterna, 
Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpar-
tiet) Krokoms kommun. Fullmäktige består, 
liksom tidigare, av 45 ledamöter. Valet i sep-

tember innebar att dessa partier tillsammans 
minskade från 24 till 22 ledamöter i fullmäk-
tige. Inom oppositionen samverkar Socialde-
mokraterna och Vänsterpartiet, vilka liksom 
tidigare har 20 mandat. Sverigedemokraterna 
ökade från ett till tre mandat.
Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna fortsätter att styra Krokom 
under den nya mandatperioden, (Folkpartiet 
har tyvärr inte något mandat i kommunfull-
mäktige) även om partierna inte har egen ma-
joritet. Vi kallar oss ”samverkanspartierna”. 
I kommunstyrelsen och samtliga nämnder är 
samverkanspartierna i majoritet 2015–2018. 

Tillsammans arbetar vi för att förverkliga kom-
munens slogan:

”Vi gör plats för växtkraft”



10         Årsredovisning 2014

2014 I KORTHET

2014 2013 2012 2011 2010

Verksamheternas nettokostnader (mnkr) 834,0 800,7 765,5 733,0 688,1

- i kronor per invånare 56 936 54 681 52 467 50 347 47 341

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

- i kronor per invånare 61 860 1 501 2 315 3 234

Investeringsvolym (mnkr) 31,1 40,2 79,0 91,3 74,1

- i kronor per invånare 2 123 2 745 5 415 6 271 5 098

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

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998 51 50 49 51 49

Låne- och pensionsskulder 665 699 687 637 572

- i kronor per invånare 45 399 47 736 47 087 43 753 39 353

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

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

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr) 836,1 817,1 790,0 769,9 737,4

- i kronor per invånare 57 079 55 801 54 147 52 881 50 733

Totalt antal anställda 1 302 1 270 1 266 1 275 1 282

Personalkostnader 570,7 552,2 529,1 497 480,5

- i kronor per invånare 38 961 37 711 36 265 34 137 33 058

Befolkning 31 december 14 648 14 643 14 590 14 559 14 535

Fem år i siffror
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Höjdpunkter! 
Det händer många spännande saker i en kommun 
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från 
2014 som vi presenterar på nästa uppslag. 

Bygg- och miljönämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Barn- och 
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Revision

Kommunala bolag
Krokomsbostäder AB

Jämtidrottshallen i Ås AB

Kommunförbund och 
samverkansnämnd

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands gymnasieförbund

Upphandlingsnämnd
Samordningsförbundet i Jämtlands län

Kommunledningsförvaltning

Socialförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltning

Bygg- och miljöavdelningen

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.

Kommunens organisation
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MIGRATIONSMINISTERN PÅ BESÖK
När migrationsminister Tobias Billström (M) besökte 
Refugio i Dvärsätt, gruppboendet för ensamkommande 
flyktingbarn, tyckte Abdi, 18 år att besöket var välkom-
met. Men han är också kritisk.
– Varför måste Migrationsverkets beslut ta så lång tid?

Migrationsminister Tobias Billström besökte Refugio till-
sammans med sakkunniga Johanna Sjö. Abdi är en av 19 
ungdomar på gruppboendet. Han kommer från Somalia och 
har bott på Refugio i två och ett halvt år.

– Jag tycker deras beslutsfattande ska vara mycket snab-
bare. Jag har väntat på att mina föräldrar ska komma hit i 
sex månader, men fortfarande inte fått något svar hur det 
blir. Jag saknar dem jättemycket.

Refugio har ett gott rykte i många delar av Sverige och 
studiebesöken har också varit åtskilliga.

Och många av de boende betonar också att de stortrivs 
här.

Nina Elnerud är enhetschef på Refugio och hon ger sin 
förklaring till varför gruppboendet fungerar så bra.

– Vi har hållit igång längre än de flesta boenden för en-
samkommande flyktingbarn och har därför stor erfarenhet. 
Personalen är hälften kvinnor och män och personer med 
olika ursprung och åldrar. Ett omdöme vi ofta har fått höra 
är att det är väldigt hemtrevligt här och det försöker vi ef-
tersträva. Att göra det så familjärt som möjligt trots förut-
sättningarna, säger Nina Elnerud.

RÄTT TILL HELTID I KROKOM
Nu ska anställda i Krokoms kommun få rätt till heltid. Pro-
jektet ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet” inleddes under 
hösten. 

Projektet ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet” är en satsning 
för tryggare anställning, ökad jämställdhet och högre kvali-
tet på de tjänster som Krokoms kommun erbjuder. Startskot-
tet för det tvååriga projektet gick den 1 november 2014 och 
målsättningen är högt ställd. Delade turer ska minska eller helt 
försvinna och timtiden minska till motsvarande femtio årsan-
ställda inom fem år.

NU INFÖR VI SERVICEGARANTIER
Krokoms kommun introducerar elva servicegarantier 
inom den kommunala verksamheten. En servicegaranti 
beskriver vad du kan förvänta dig av Krokoms kommun 
inom dessa elva områden.

Arbetet med servicegarantier är nära kopplat till kommunens 
kvalitetsarbete. Genom att fastställa servicegarantier kan vi 
på ett enkelt sätt redovisa vad vi erbjuder och vad vi förvän-
tar oss av medborgaren. Servicegarantierna kan också hjälpa 
till att minimera felaktiga förväntningar på efterfrågade 
tjänster.

Vi har följande servicegarantier: Svar på telefon, Svar på 
e-post, Klagomål och synpunkter, Handläggning av inkom-
mande ärenden, Allmän handling, Bygglov inom detaljplan, 
Livsmedelstillsyn, Miljö- och hälsoskyddstillsyn, Barn-
omsorgsplats, Bibliotek,  Klagomålshantering för förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola samt 
pedagogisk omsorg. 

HÄR FÅR DU EN VÄN FÖR LIVET
 Är du nyfiken på andra kulturer? Ta chansen att 
bidra till integration genom personliga kontakter och 
vänskap. Att delta i ”Vänner utan gränser” berikar 
båda parters liv.

Projektet Vänner utan gränser ger nyanlända en chans att 
träna in det svenska språket och lära känna det svenska 
samhället genom en svensktalande vän. Mimi Finnstedt är 
projektledare och hon hoppas att fler tar chansen att vara 
med. 

– Genom att delta i Vänner utan gränser berikar du 
både ditt och andras liv genom ett ömsesidigt utbyte av 
erfarenheter. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och 
utåtriktad och som vill dela dina inressen med en ny vän, 
säger Mimi Finnstedt. 

Tycker du att det låter intressant att vara med i projektet 
kan du läsa mer på Krokoms hemsida (www.krokom.se/
vannerutangranser).
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MIMI FINNSTEDT VANN GULDKROKEN
I många år har Mimi Finnstedt arbetat för att skapa en 
gemenskap för nyanlända flyktingar och utrikesfödda. När 
Krokoms Guldkväll hölls för femte gången vann hon det 
mest åtråvärda priset, Guldkroken.

Juryn skriver så här i sin motivering: 
”Mimi har i många år lagt ner otaliga ideella timmar för att 
skapa en gemenskap för både nyanlända flyktingar och andra 
utrikes födda. Hon är känd, respekterad och älskad av väldigt 
många för sitt stora engagemang. Hon är det som nyanlända 
invandrare kanske behöver mest av allt: en vän som man har 
stort förtroende för”.

– Det var väldigt roligt och överraskande att vinna priset. 
Samtidigt känns det kul att juryn uppmuntrar det jag och 
många andra jobbar för, att alla som kommer hit ska känna sig 
välkomna, säger Mimi Finnstedt.

FÖRÄLSKADE I JÄMTLAND
Familjen Hamperium från Amsterdam i Holland har 
hittat hem. Sedan tre månader tillbaka är de bosatta 
på Rödön och njuter av tillvaron i en ny och rogivande 
miljö.

Det hela tog sin början för några år sedan då Jojanneke 
(Jo), Marco och sonen Mik besökte en mässa i Utrecht och 
träffade representanter från Midscand och fick se bilder 
från Jämtland. 

– Vi blev helt tagna, det var så vackert, utbrister Jo. Men 
också väldigt långt från Holland. 

Både Jo och Marco var verksamma inom IT-branschen 
och tillbringade en stor del av tiden i bilköer på väg till och 
från jobbet. Tankarna på Sverige fanns där och planerna för 
en flytt tog form. 

– Ja, vi bestämde oss för att flytta. I januari i år besökte vi 
ytterligare en mässa, den här gången i Almere och då hade 
vi turen att träffa Birgitta Sjöström från Krokoms kommun, 
fortsätter Jo. Den kontakten blev värdefull för oss då hon 
hjälpte oss igång med både kontakter och praktiska saker 
inför flytten. 

Så allt rullade vidare och den 1 augusti var det dags. Då 
flyttade familjen Hamperium in i sitt nya hem, en lägenhet 
intill skolan på Rödön.  

NYA TOMTER VÄXER FRAM I ÅS
Explotateringen av Åsbygden har varit mycket framgångs-
rik och just nu pågår förberedelserna som bäst inför tomt-
försäljningen i etapp fyra.

Den första etappen i Sånghusvallen började bebyggas 2007 
och efterfrågan på tomterna var stor. Idag har samtliga tomter 
i de första tre etapperna sålts och förberedelserna inför etapp 
fyra har påbörjats.

Totalt kommer cirka 35 tomter att säljas i etapp fyra och en-
ligt planen kommer tomterna att börja säljas i slutet av 2016. 
Detaljplanen tillåter även flerfamiljshus på området.

Detaljplanearbetet för en femte etapp har påbörjats. Även 
denna kommer att erbjuda drygt 35 tomter.

 

FÖRETAGARANDAN SPIRAR I ÄNGE

Samhalls gamla lokaler i Änge har väckts till liv. På de 
2 220 kvadratmeterna ska det finnas både en bygghan-
del, resturang och ett företagshotell.

Det var 2012 som Samhall beslutade att lägga ner fabriken 
i Änge. Samhall försökte också sälja anläggningen men hit-
tade ingen köpare. När sedan intresserade fick lägga bud 
klev företagaren Kalle Bäckwall in i handlingen.

– Jag åkte förbi fabriken och kände att man måste hitta på 
någonting. Det var fantastiskt fina lokaler och det kändes 
hemskt för bygden att den skulle stå där övergiven. Så jag 
bestämde mig för att köpa, säger han.

Kalle Bäckwalls vision var till en början att lokalen skul-
le vara ett renodlat företagshotell, med plats för cirka tio 
enheter. När han senare kallade till ett möte med bygdens 
företagare var intresset tillräckligt stort för att köra igång 
verksamheten. Men nu drygt ett år senare, ska det utöver
företagshotellverksamheten även finnas resturang
och en bygghandel i lokalen.
– Det finns behov av en bygg- och järnhandel i Änge. Se-
dan Granngården bestämde sig för att lägga ner har vi sak-
nat en. Jag är delägare i den tillsammans med Bertil och 
Lucas Jacobsson. Resturangen har redan smygöppnat och
serverar lunch på vardagarna, säger Kalle Bäckwall.
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Året i siffror
Krokoms kommun kan – för fjortonde året i rad – notera ett plus-
resultat. Bokslutet för 2014 visade ett överskott med 0,9 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 (2,2 %)

Hyror och arrenden (2,1 %)

Fastighetsskatt (2,8 %)

Taxor och avgifter (5,2 %)

Bidrag (7,5 %)

Kostnads- och intäktsutjämning (23,6 %)

Skatt (56,5 %)

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

Under 2014 hade Krokoms kommun 
1 008 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 (0,6 %)

Avskrivningar (3,1 %)

Inköp av varor och material (5 %)

Bidrag (2,6 %)

Köp av tjänster (31,8 %)

Personal (56,8 %)

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 2014 var 1 013 miljoner 
kronor. En annan stor kostnadspost är 
köp av tjänster. Här ingår till exempel 
gymnasieskolan, räddningstjänsten och 
privata vårdgivare.

2014 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. Sum-
man av skatter, statsbidrag och andra intäkter uppgick år 
2014 till 836,1 miljoner kronor.  836 100 000

Kommunens skatter och intäkter 2014 i kronor

855 257
Kommunens resultat 2014 i kronor

31 055 000
Total investeringssumma

14 648
Antal medborgare i kommunen

5
Ökning av medborgare under året

46,6
Medelåldern på kommunens medarbetare

26 771
Medellön för tillsvidareanställda

1 302
Antal medarbetare i kommunen

Grundskola och skolbarnomsorg (25,70 kronor)

Vård och omsorg (22,74 kronor)

Förskola (13,19 kronor)

Stöd och service (10,63 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,68 kronor)

Övriga kostnader (5,26 kronor)

Kultur och fritid (3,34 kronor)

Samhällsbyggnad och miljö (2,78 kronor)

Räddningstjänst (1,68 kronor)

Kommunledning, politisk verksamhet (1,40 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,49 kronor)

Kollektivtrafik	och	färdtjänst	(1,11	kronor)

2014 I KORTHET
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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 0,9 mnkr. Även koncernen klarar det med 
plus 4,3 mnkr. (Se även balanskravsutredning, Not 6)

Resultatet är 3,2 mnkr sämre än budgeterat och ligger något 
under prognosen i delårsrapporten efter 6 månader. 

I fjorton 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 2001 
har det egna kapitalet tillförts 284 mnkr i form av överskott i 
resultaträkningen. Ser man hur mycket resultatet tillför finan-
sieringen av kommunen är det under samma period 733 mnkr. 
Medel som har kunnat täcka nettoinvesteringar på 640 mnkr.
De år den orange linjen i diagrammet ligger över den grå har 
investeringarna kunnat finansieras med egna medel.

Diagram 1 Investeringsutgifter i förhållande till kassaflöde

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 (fler-
åriga) 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. 
Socialnämnden visade då på ett underskott på 10,2 mnkr. 
Detta berodde främst på ökad efterfrågan och därmed ökade 
kostnader inom hemtjänsten, samt ökade kostnader inom 
individ- och familjeomsorgen. Denna trend har fortsatt under 
2013 och 2014. Socialnämnden har inför och under 2014 be-
viljats tilläggsanslag på totalt cirka 11 mnkr. I bokslutet visar 
nämnden på ett överskott som i princip motsvarar det andra 
tilläggsanslag som beviljades under hösten. Anledningen till 

denna återhämtning under slutet av året är bl.a större intäkter 
i form av prestationsersättningar från staten än vad vi hop-
pats på samt att kommunen ändrat redovisningsprinciperna 
så att schablonbidrag till integrationsverksamheten tagits upp 
till sitt fulla värde utan periodiseringar. Detta har i någon 
mån påverkat resultatet positivt för 2014. Huruvida vi ser ett 
trendbrott avseende volymer och kostnader inom hemtjänsten 
är svårare att svara på.  Även för barn- och utbildningsnämn-
den visade prognoserna tidigt på en negativ budgetavvikelse. 
Detta berodde främst på högre kostnader för skolskjutsar. 
Nämndens budgetavvikelse i bokslutet härrör sig i princip 
enbart från detta. 

Den relativt stora, positiva avvikelsen för kommunstyrelsens 
verksamheter står Kollektivtrafik och främst Färdtjänstkost-
nader för. För Samhällsbyggnadsnämnden står verksamheten 
kring Torsta/Röstafastigheterna i Ås för den största negativa 
budgetavvikelsen, och Bygg- och Miljönämnden har haft nå-
got högre personalkostnader kopplat till pensionsavgång samt 
något lägre intäkter än planerat. 

Tabell 1 Budgetutfall

(mnkr)
2014
Halvår

2014
Helår

2013
Halvår

2013
Helår

Kommunstyrelsens verksamheter 1,2 2,7 0,0 0,9

Räddningstjänstförbundet 0,0 0,2 0,0 0,2

Gymnasieförbund -0,2 0,3 -1,6 -2,0

Socialnämnd -5,6 5,6 -3,9 0,0

Barn- och utbildningsnämnd -0,6 -3,0 -1,9 0,1

Samhällsbyggnadsnämnd -1,1 -1,2 -0,5 0,0

Bygg- och miljönämnd 0,0 -0,6 0,2 0,5

Övriga -0,1 0,2 0,0 -0,1

Totalt verksamheterna -6,4 4,2 -7,7 -0,4

Ekonomin 2015 och framåt
Budgeten för 2015 når inte fullmäktiges resultatmål om ett 
överskott om 17,5 mnkr (2 procent av skatte- och statsbi-
dragsintäkter). Resultatet stannar på plus 5 mnkr, och för åren 
därefter plus 3,6 respektive plus 2,9 mnkr. 

Enligt senast tillgängliga prognoser för skattekraften (februari 
2015), så stannar resultatet för året på minus 1,4 mnkr. För 
åren 2016 och 2017 innebär den senaste skatteprognosen att 
resultatnivåerna blir negativa även för dessa år. Det bör dock 
poängteras att det i budgetförutsättningarna för 2015 och 
framåt fortfarande råder osäkerhet kring vad statsbudgeten 
kan ge för bidrag till kommunens ekonomi. Men klart är, att 
även med positiva bidrag från effekter från statsbudgeten 
kommer resultatnivåerna för 2015 och resten av planperio-
derna ligga på en alltför låg nivå. Budgetarbetet inför 2016 
kommer att innebära prioriteringar.

Verksamheter kopplade till integration kommer att växa de 
kommande åren. Även om det finns statlig finansiering inom 
området, kommer vi att behöva ägna uppmärksamhet åt hur vi 
på bästa sätt levererar skola, barnomsorg och bostadsförsörj-
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ning för alla våra invånare de kommande åren. Det är viktigt 
att alla våra verksamheter arbetar tillsammans med detta för 
att uppnå bästa möjliga resultat.   

Enligt vår befolkningsprognos kommer antalet äldre över 80 
år att år 2025 vara 300 fler än idag. Kommunen har även en 
hög andel yngre barn. Detta är i grunden positivt, men stäl-
ler ökade krav på kommunal service. Kommunen planerar 
även för att påbörja försäljningen av det sista tomtområdet i 
bostadområdet Sånghusvallen i Ås, på gränsen till Östersund. 
Denna satsning spär ytterligare på behovet av kommunal 
service i den södra kommunänden. Detta har vi tagit hänsyn 
till i budgeten för 2015 och framåt, men det är viktigt att 
exploateringen håller tidplanen och att tomtförsäljningen inte 
drar ut på tiden.

Kostnads- och intäktsutvecklingen
Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med 2,4 procent 
(+ 3,4 %), där personalkostnaderna ökade med 3,5 procent 
(+ 3,9 %). Att notera är att köp av externa tjänster och köp 
av verksamhet ökade med endast 0,8 procent (4,4 %). Det 
sistnämnda är ett trendbrott jämfört med de senaste åren, 
då externa tjänster och köp har ökat snabbare än de totala 
kostnaderna, vilket då återspeglat att kommunen i allt större 
omfattning nyttjat externa utförare. Skatteintäkterna steg med 
2,6 procent (+2,1%), statsbidrag inom skattesystemet ökar 
med 1,8 procent exkl. tillfälligt strukturbidrag (+6,3%) och 
verksamheternas intäkter med -9,1 procent (+3,1%). Under 
2012 och 2013 har erhållits intäkter i form av engångsåter-
betalningar med cirka 13,0 mnkr respektive år från FORA av 
försäkringspremier. Någon sådan återbetalning skedde inte 
2014. Den totala intäktsökningen var 0,2 procent (3,4%). 
Kostnaderna ökade således snabbare än intäkterna under 
2014.

Kommunfullmäktiges finansiella mål
Vi når god ekonomisk hushållning genom bred delaktighet 
och kunskap.
• Resultat före extraordinära poster ska uppgå till 2 procent 

av bruttointäkterna, vilket för 2014 motsvarar 20 mnkr. I 
budget för 2014 gjorde kommunen avsteg från detta lång-
siktiga mål, men resultatet stannade på en nivå under den 
budgeterade vilket innebär att resultatmålet inte uppnåtts. 
Utfall 2014: 0,9 mnkr (0,1%)  

• Likviditeten ska på tre års sikt uppgå till cirka 30 mnkr, 
vilket motsvarar en månads personalkostnader. Utfall 
2014: 48,6 mnkr vid årsskiftet.

• Soliditeten/egenfinansieringen ska vara minst 44 procent. 
Utfall 2014: 51 (50) procent

Två av tre finansiella mål är alltså uppfyllda.

Kommunalskatt och befolkningsutveckling
Skatte- och statsbidragsintäkterna är 3 mnkr högre än budget. 
Ännu ett år har folkmängden ökat, men under 2014 endast 
med 5 personer (+53) och vid årsskiftet var antalet invånare 
14 648. Födelseöverskottet uppgår sig till 7 personer och 122 
personer har flyttat hit från annat land. Inrikes flyttningar 
uppgår till minus 124. Diagrammet visar sammansättningen 

av befolkningsförändringarna 2000-2014. Från och med 
2003 har ökningen varit totalt 644 personer. I underlaget till 
budgeten förväntas en försiktig ökning av folkmängden tack 
vare fortsatt inflyttning till främst exploateringsområden i Ås-
Krokom-Dvärsätts området. I budgetförutsättningarna räknar 
vi med ökade skatteintäkter som en följd av ökad befolkning, 
men även med ökade kostnader som en följd av ökad efterfrå-
gan av skola och omsorg. Ökningen under det gångna året är 
lägre än planerat. Om detta är en tillfällighet eller inte är svårt 
att säga. 

Diagram 2 Befolkningsförändringens sammansättning
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Diagram 3 Befolkningsförändring 2003–2014
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Lån, avskrivningar och finansnetto
De positiva resultaten det senaste decenniet har möjliggjort 
stora investeringar utan alltför stor upplåning. Under 2014 har 
kommunen kunnat amortera 20 mnkr av sina lån. 

Ett fortsatt mycket gynnsamt ränteläge håller de finansiella 
nettokostnaderna på en låg nivå. 
Avskrivningarna belastar resultatet med 31,8 mnkr, vilket i 
princip är i nivå med budget. 
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Balanslikviditet
Balanslikviditeten, det vill säga betalningsförmåga på kort 
sikt, har minskat något från 84 till 72 procent mellan 2013 
och 2014, och likviditeten uppgick vid årsskiftet till 48,6 
mnkr. Likviditeten är fortfarandeavsevärt högre än vårt finan-
siella mål.

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 
fördubblats, från 22 till 51 procent. Räknar man med den del 
av pensionsskulden som inte ingår balansomslutningen har 
kommunen en negativ soliditet på minus 8 procent 
(-11 %). Soliditeten ökar således även inklusive ansvarsför-
bindelsen. 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 resultat kunna bygga 
upp en reserv att nyttjas om det uppstår stora svårigheter att 
uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges 
möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska 
förutsättningarna mellan åren. I anspråktagande 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. Kommunfullmäktige beslutade i februari 
2013 att ur resultatet för 2012 avsätta ytterligare 6,5 mnkr. 
Eftersom kommunens resultat för 2014 är positivt, så lämnas 
reserven orörd. Det innebär att reserven vid utgången av 2014 
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 2014 minskat med knappt 14 mnkr till 
505,5 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. 
Under 2014 har ingen uppräkning av skulden gjorts på grund 
av t.ex. ändrade livslängdsantaganden. Inte heller har skulden 
räknats upp på grund av sänkt diskonte-ringsränta, vilket har 
skett tidigare år. Detta förklarar tillsammans varför förpliktel-
sen minskat under 2014.

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.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har ökat med netto 15,6 mnkr 
(-0,9 mnkr) och upp-går nu till 323,3 (307,7) mnkr, varav 310 
(295) mnkr avser Krokomsbostäder AB. Utanför kommun-
koncernen har omfattningen av borgensansvar ökat marginellt 
och uppgår till 13,3 (12,7) mnkr. Kommunen beviljade under 
2014 en tillfällig kommunal borgen till ett bredbandsprojekt 
i Hotagen. Borgen avsåg en checkkredit till en ekonomisk för-
ening. Som skäl för denna borgensförbindelse fanns att risken 
är minimal då beviljade statliga stöd fanns, men att de utbe-
talas i efterskott, vilket innebar likviditetspåfrestningar under 
projekttiden för föreningen. Detta borgensåtagande uppgår för 
närvarande till 1,3 mnkr och upphör den sista mars 2015. 

Tabell 2 Borgensåtaganden

(mnkr)
Bokslut

2014
Bokslut

2013
Krokomsbostäder 310,0 295,0
Bostadslån egna hem 1,9 2,2
Ishall 4,7 4,5
Bygdegårdar   2,9 3,1
Äldrekooperativ 1,7 2,0
Förskolor 0,7 0,8
Övrigt 1,4 0,1
Summa 323,3 307,7

Koncern, sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kom-
mun och Krokomsbostäder AB till 100 procent. Jämtlands 
räddningstjänstförbund, 17,5 procent (17,5%), och Jämtlands 
gymnasieförbund, 18,9 procent (19,35 %), har konsoliderats 
i den sammanställda redovisningen med proportionell metod 
utifrån nämnda procenttal.

Överskottet för koncernen blev 4,3 (14,7) mnkr efter konsoli-
dering. 
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Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar ett resultat på 
plus 0,9 mnkr. Jämtlands gymnasieförbund redovisar ett 
resultat på plus 8,3 mnkr och Krokomsbostäder AB överskott 
om plus 1,7 mnkr.

Kommunen tog över ägandet av fastigheter i Torsta/Rösta i 
Ås vid halvårsskiftet 2012. Huvudinriktningen för hur kom-
munen skall äga och förvalta dessa fastigheter har varit att 
de från 2015 skulle överlåtas till ett av kommunen ägt bolag. 
Detta har inte skett, och det mesta talar istället för att fastig-
heterna blir kvar i kommunens bestånd.

Blandade tabeller och nyckeltal

Tabell 3 Översikt över resultaträkning och budget
Bokslut Budget

(mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017

Verksamheternas nettokostnader -762 -802 -828 -856 -888

Avskrivning -38 -32 -36 -36 -37

Skatteintäkter 817 836 874 903 935

Finansnetto -4 -1 -5 -7 -7

Från resultatutjämningsreserv 0 0

Årets resultat 13 1 5 4 3

Fullmäktiges mål 20 20 17,5 18 18,7

Tabell 4 Kostnads- och intäktsutvecklingen
 
(mnkr)

2012 2013 2014 2012-
2013

2013-
2014

Personalkostnader -534,9 -555,5 -575,0 3,9 3,5
Materialkostnader -51,3 -50,9 -51,1 -0,8 0,4
Tjänster och köpt verksamhet -306,0 -319,6 322,3 4,4 0,8
Bidrag och transfereringar -28,2 -25,9 -26,7 -8,2 3,1
Summa kostnader -920,4 -951,9 -975,1 3,4 2,4
Kommunalskatt 543,5 555,1 569,3 2,1 2,6
Utjämningsbidrag mm 246,5 262,0 266,8 6,3 1,8
Övriga intäkter 183,7 189,4 172,1 3,1 -9,1
Summa intäkter 973,7 1006,5 1008,2 3,4 0,2

Tabell 5 Investeringar och finansiering 
(mnkr) 2012 2013 2014
Investeringar
Nettoinvesteringar 79 40 31
Finansiering av investeringar
Lån 50 0 0
Från årets resultat 29 40 31
Ut likvida medel 0 0 0

79 40 31

Tabell 6 Finansiella nyckeltal 

(procent)

2012 2013 2014 KF:s 

mål
Andel lån till anläggningstillgångar 33 29 26
Balanslikviditet 87 84 72
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 49 50 51 44
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -9 -11 -8
Årets andel av totala intäkter 2,20 1,20 0,10

Tabell 7 Känslighetsanalys
Ändring Effekt på re-

sultat (mnkr)
Löneökning 1% -5,0
Heltidstjänster 10 tjänster +/-4,6
Prisändring på varor och tjänster 3% +/-7,1
Ekonomiskt bistånd 10% -0,7
Minskad likviditet -10 mkr 0
Förändrade marknadsräntor +/-1% +/-1,6
Ökade taxor med 1% +0,5
-varav konsumtionsavgifter 1% +0,34
Förändrade stadsbidrag i skattesystemet 1% +/-2,7
Utdebitering av kommunalskatt +/-1 kr +/-27,0
Befolkningsförändring (skatteeffekt) +/-100 pers +/-6,0

Investeringsredovisning
Lokaler och exploatering
Under året har bland annat ombyggnad skett av Hyllans för-
skola i Föllinge.

Ombyggnad och anpassning till korttidsplatser har genom-
förts på Blomstergården.

På Torsta i Ås har ombyggnad slutförts av Eldrimners lokaler, 
samt hyresgästanpassningar av Sunnan.

Arbetet med energieffektiviseringar inom Epir-projektet 
fortsätter och under året har det gjorts en stor mängd energi-
investeringar såsom installationer av värmepumpar, styr- och 
övervakningssystem i kommunens fastigheter.

Satsningar på utemiljö har gjorts, bland annat medfinansiering 
av multiarena i Björkparken samt ombyggnad av skolgård i 
Ås.

Under året har också en hel del brandsäkerhetsåtgärder och 
tillgänglighetsanpassningar genomförts. 

Större pågående investeringar, såsom förstudie och projek-
tering av Mötesplats Krokom, förskola/skola Sånghusvallen, 
samt övrig service mot verksamheterna, såsom förstudier, 
prissättning och rådgivning har krävt stora arbetsinsatser 
under året.

Vatten och avlopp
Under året har reinvesteringsarbeten utförts på ledningsnä-
tet i Nälden, Vaplan och Föllinge. Vattenskyddsområdet för 
Trångsviken har färdigställts. 

Reinvesteringsarbeten har utförts på ledningsnätet i Nälden, 
Vaplan och Föllinge. Det har även genomförts en förstudie för 
ett nytt avloppsreningsverk i Åkersjön.

Vattenmätarinstallationer har fortgått enligt tidigare beslut 
och under året har det nåtts upp till cirka 2 400 installerade 
vattenmätare av de totalt cirka 3 000 vattenmätarna som ska 
installeras.



22         Årsredovisning 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Det har gjort en övergripande genomgång av samtliga vatten- 
och avloppsreningsverken i Hotagen och Föllingeområdet.

Energisparande åtgärder har genomförts på många av de 
större anläggningarna enligt tidigare framtagen energispar-
plan. Det har påbörjats en ombyggnad av Krokoms vattenverk 
för att avskilja mangan från dricksvattnet, vilket beräknas 
vara klart under 2015. Det har även påbörjats ett arbete med 
att livstidförlänga vattentornet i Krokom.

Tabell 9 Totalutgift för investeringar som färdigställts under 2014
Bokslut 2014 Budget 2014

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utfall mot 
budget

Barn- och utbildningsnämnd  -1,2 -1,2 -2,3 -2,3 1,1
Kommunstyrelse            -4,9 -4,9 -6,3 -6,3 1,4
Socialnämnd               -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3
Idrott -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd

Förskola/skola -2,7 -2,7 -3,0 -3,0 0,3
Utbyggnad av demensplatser -3,2 -3,2 -3,5 -3,5 0,3
Förstudie LSS               -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
VA -3,1 -3,1 -7,9 -7,9 4,8
Renhållninng -6,9 -6,9 -10,7 -10,7 3,8
Idrottshallar & samlingslokaler -2,2 -2,2 -31,1 -31,1 28,9
Bostadsanpassning -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 0,2
Vägar, park & mark -1,1 0,4 -0,7 -1,7 -1,7 1,0
Energiåtgärder -3,0 0,3 -2,7 -12,2 -12,2 9,5
Övrigt -3,1 0,1 -3,0 -5,9 -5,9 2,9
Exploatering för bostäder -0,2 1,9 1,7 -0,5 -0,5 2,2
Summa investeringar totalt -25,8 2,7 -23,1 -77,0 0,0 -77,0 53,9
Torsta-Rösta -1,0 0,0 -1,0 -1,2 0,0 -1,2 0,2
Summa investeringar totalt -33,8 2,7 -31,1 -87,4 0,0 -87,4 56,3

Tabell 8 Större investeringar färdigställda under 2014

(mnkr)
Totalutgift

Blomstergården, ombyggnad till korttidsplatser 3,4
Förskolan Lammet Föllinge ombyggnad 2,4
Samlade investeringar Epir-projektet 2,7
Björkparken, multiarena mm 1,0
Torsta-Rösta
Eldrimmer, ombyggnad 9,7
Sunnan, hyresgästanpassning 1,6
Vatten och avlopp
Va-ledning etapp 2 Rödön 1,7
Ny avvattningsutrustning Hissmofors 1,8
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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 används i arbetet med att utveckla 
kommunens arbetsgivarpolitik på kort och lång sikt. 

Redovisningen beskriver uppgifter för 2014 i jämförelse med 
föregående år och avser tillsvidareanställda samt visstidsan-
ställda tre månader eller mer om inte annat anges. 

Medarbetare
Totala antalet anställda är 1 302, en ökning med 32 jämfört 
med 2013. Av dessa är 1 162 tillsvidareanställda, en ökning-
med 14 personer. Visstidsanställda har ökat med 18 personer.
 
Rätt till heltid
I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att införa rätt till 
heltid för alla anställda, utifrån en utredning som arbetats 
fram under vintern 2013–2014. Heltid ska införas genom ett 
projekt som pågår under två år, med start i november 2014. 
Projektet är ett led i att förbättra anställningsvillkoren och 
att vara en attraktiv arbetsgivare och inleds inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Införande av heltid och fler tillsvi-
dareanställda i poolen ska tillsammans bidra till att halvera 
timtiden under kommande femårsperiod.

Kommungemensam pool
I juni 2014 beslutade fullmäktige även att kommunens tre 
vikariepooler läggs samman till en kommungemensam 
pool. Det ger bättre förutsättningar att organisera behovet av 
vikarier på ett effektivt sätt, vilket leder till mer ansvarsfull 
arbetsgivarpolitik. Den gemensamma poolen organiseras 
inom kommunstyrelsen, under personalavdelningen. 

Andel heltid
Andel som har heltid har ökat med 2,3 procentenheter till 71,1 
procent. Kvinnor med 2,7 procentenheter till 68,3 procent och 
män med 0,3 procentenheter till 82,9 procent. 

Det är positivt att gapet mellan män och kvinnor minskar. 
Fortsatt är det i de kvinnokodade yrkena med stor kvinnodo-
minans som andelen heltid är lägst. För männen erbjuds heltid 
generellt i högre utsträckning än för kvinnor. Utbildnings-nivå 
är en tydlig faktor som ger kvinnor större chans att få heltid. I 
och med projektet ”Rätt till heltid”, kommer det fortsättnings-
vis att vara intressant att följa utvecklingen.  

Diagram 4 Andel i yrkesgruppen som är heltidsanställd
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad fortsätter att öka och 
uppgår till 91,4 procent. Kvinnor 90,6 procent och män 94,3 
procent. Det är kvinnorna som står för nästan hela ökningen 
på 0,7 procentenheter. Även om andelen heltid för kvinnor är 
förhållandevis låg, så är den genomsnittliga sysselsättnings-
graden hög, vilket visar att de som arbetar deltid ändå gör det 
på hög procentandel. Heltidsprojektet kommer att följa även 
denna utveckling. 

Timtid
Behovet av korttidsvikarier, så kallade timvikarier, fortsätter 
att öka för femte året i rad. Den sammanlagda tiden, 249 700 
timmar, som timavlönade arbetar, motsvarar 139 årsarbetare. 

Diagram 5 Timavlönades totalt arbetade tid i timmar (stapeln) och 
omräknat till årsarbetare (siffran i stapeln)
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Diagram 6 Timtid per yrkesgrupp
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Pensionsprognos
Under de närmaste tio åren fyller 376 medarbetare 65 år. Det 
motsvarar en tredjedel av alla tillsvidareanställda. Prognosen 
för pensionsavgångar har legat på denna nivå under lång tid 
och innebär fortsatt höga krav på att vara en attraktiv arbets-
givare.

Exempelvis kommer ca 90 medarbetare som arbetar i yrken 
där det i de flesta fall ställs krav på undersköterskekompe-
tens att fylla 65 år under de närmaste tio åren. Inom skola, 
förskola och barnomsorg är det nästan 140 medarbetare som 
berörs. Bland cheferna är andelen 55 år eller äldre 40 procent.

Diagram 7 Prognos pensionsavgångar (antal personer)
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Lön
Löneöversynen gav ett utfall på totalt 3,22 procent. Kvin-
nor 3,28 procent och män 3,0 procent. Männens lägre utfall i 
löneöversynen hör samman med kommunens handlingsplan 
mot osakliga löneskillnader på grund av kön. Utfallet i löneö-
versynen speglas dock inte fullt ut i hur medellön och medi-
anlön utvecklats. Medianlönen för kvinnor ökar mer än för 
männen medan medellönen ökar mer för männen. Kvinnors 
andel av männens lön minskar också något. Det kan sannolikt 
förklaras med att det är löneökningar bland männen som lig-
ger över medianen som ger genomslag på medellönen.

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

Diagram 8 Sjukfrånvaro 2004-2014 (procent)
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Total sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter till 
7,2 i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbets-
tid. Målet om en sjukfrånvaro på högst 6,0 procent har inte 
uppnåtts. 

Riksgenomsnittet för kommuner är 6,3 procent. Bland kom-
munerna i Jämtland varierar sjukfrånvaron mellan 5,5 till 9,0 
procent.

Sjukfrånvarotimmarna motsvarar 80 årsarbetare, en ökning 
med fyra årsarbetare. Ett annat sätt att beskriva omfattningen 
av sjukfrånvaron är att varje anställd i genomsnitt varit från-
varande 15,5 arbetsdagar under året. Andelen långtidsfrån-
varo, 60 dagar eller mer, har ökat och utgör nästan 63 procent 
av totala sjukfrånvaron. Målsättningen om högst 40 procent 
uppfylls inte. 

Kön
Sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter bland kvinnor 
och 0.3 procenten-heter bland männen. Skillnaden mellan 
könen är 2,9 procentenheter vilket motsvarar att kvinnor har 
59 procent högre sjukfrånvaro än männen. Skillnaden har 
minskat något till följd av att männens sjukfrånvaro ökat 
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något mer än kvinnornas. Målsättningen att skillnaden mellan 
könen inte ska uppgå till mer än 1,5 procentenheter uppnås 
därmed inte. 

Ålder och kön
Kvinnor i åldersgruppen 30–49 år är den grupp som fortsatt 
har den högsta sjukfrånvaron, med 8,5 procent. Positivt är 
dock att sjukfrånvaron inte ökat under året. I åldersgruppen 
har männen en minskad sjukfrånvaro vilket inneburit att skill-
naden mellan könen i åldersgruppen ökat ytterligare och är nu 
hela 6,2 procentenheter. 

Totalt har åldersgruppen 50 år och äldre åter den högsta sjuk-
frånvaron och det beror främst på att männen i åldersgruppen 
haft en kraftig ökning från 7,0 till 8,4 procent. En viktig orsak 
till detta är att långtidssjukfrånvaron ökat. 

Förvaltning
Den förvaltning med fortsatt högst sjukfrånvaro och som 
även ökat mest under året, är samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kvinnorna har ökat med hela 1,9 procentenheter till 10,9 
procent. Det är den höga och ökande sjukfrånvaron bland lo-
kalvårdare och måltidspersonal som bidragit till utvecklingen, 
se diagram 10.

Yrkesgrupp
Bland de större yrkesgrupperna är det lokalvårdare som ökat 
mest och som tillsammans med måltidspersonal har den hög-
sta sjukfrånvaron i kommunen. I övrigt så har sjukfrånvaron 
ökat bland lärare. Även om de ligger på en relativt låg nivå 
så är det noterbart att sjukfrånvaron ökat med hela 90 procent 
sedan 2009. Barnskötare däremot har minskat med nästan tre 
procentenheter.

Medarbetarundersökning
Under hösten genomfördes medarbetarundersökningen, som 
återkommer vartannat år. Resultatet visade inte på några 
större förändringar jämfört med 2012. Kommunens styrkor är 
upplevelsen av meningsfulla arbeten och god arbetsgemen-
skap. Förbättringsområden finns inom områden måluppfölj-
ning, ledarskap och upplevelse av hög arbetsbelastning.
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Diagram 10 Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Diagram 9 Sjukfrånvaro 2004-2014 per förvaltning (procent)
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Styr- och ledningssystem, god ekonomisk hushållning

2013 2014 2013 2014

Antal anställda 1 270 1 302 Sjukfrånvaro –29 år 3,6 4,4

- tillsvidareanställda 1 148 1 162 Sjukfrånvaro 30–49 år 7,5 7,2

- visstidsanställda 122 140 Sjukfrånvaro 50 år– 7,5 7,8

Antal kvinnor 1 029 1 050 Frisktal (medarbetare med <5 sjukdagar) 54% 58%

- varav tillsvidareanställda 938 943 -kvinnor 51% 55%

Antal män 241 252 -män 64% 70%

- varav tillsvidareanställda 210 219 Pensioner 33 37

Medelålder 46,8 46,6 - varav ålderspension 22 30

Andel heltidsanställda 68,8 71,1 Personalkostnader (i mnkr)

- kvinnor 65,6 68,3 Personalkostnad, exkl PO 391,9 405,2

- män 82,6 82,9 PO	(41,2%) 161,7 166,7

Skillnad mellan män o kvinnor 17 14,6 Total sjuklönekostnad 6,6 6,5

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 90,7 91,4 Sjuklönekostnad, dag 2–14, inkl PO 5,9 5,7

- kvinnor 89,9 90,6 Sjuklönekostnad, dag 15–90,  inkl PO 0,7 0,85

- män 94,2 94,3 Övertidsskuld, inkl PO 2,2 2,2

Medellön kr (endast tillsv.anst.) 26 046 26 771 Semesterskuld, inkl PO 23,1 22,9

- kvinnor 25 819 26 513 Uppehålls-/ferielöneskuld, inkl PO 7,1 8,4

- män 27 056 27 880 Pensionsskuld 519 504,8

Total sjukfrånvaro 7,1 7,2 - därav avsatt till pensioner 43,2 45,3

- kvinnor 7,7 7,8 - därav ansvarsförbindelse 453,9 436,7

- män 4,6 4,9 - avgiftsbestämd pension 21,9 22,8

Tabell 10 Personalekonomiska nyckeltal 2013–2014
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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 kommunstyrelsen 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 
Nedan redovisas en uppföljning av förvaltningarnas mål 
som utgår från kommunens inriktnings- och strategiska 
mål. En reflektion under varje område är gjord utifrån 
de redovisningar som respektive nämnd har gjort av sin 
måluppföljelse. 

De mål som nämnderna angivit och återrapporterat i årsredo-
visningen definierar vi även som kommunens verksamhets-
mål för god ekonomisk hushållning. 

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. Kommunen behöver utveckla 
sin tillgänglighet till grupper som vanligtvis inte själv söker 
dialog.

Folkhälsa
Eleverna i kommunen presterar bättre än genomsnittet för 
såväl riket som länet i nationella prov och betyg. Målet att 
alla ungdomar ska nå behörighet till gymnasiet har dock inte 
uppfyllts ännu men resultaten pekar i rätt riktning. 

Socialnämndens verksamheter genomsyras av hälsofrämjande 
och förebyggande arbete såväl på lokal som på regional nivå 
genom samverkan mellan kommuner, landsting och frivillig-
organisationer.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat. Att arbeta med håll-
barhet inom kommunens verksamhetsområden bidrar till god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Gott bemötande, god tillgänglighet
I den mätning som görs varje år avseende tillgänglighet och 
bemötande har förbättrats. Fortfarande finns det områden 
kvar att utveckla. Respektive nämnds verksamheter ska aktivt 
arbeta för att förbättra medborgarens upplevelse av god till-
gänglighet och gott bemötande.

Trygghet
Alla medborgare ska känna sig trygga och ansvaret för att 
uppnå detta ligger inom samtliga nämnder. Respektive nämnd 
bör reflektera över sina möjligheter att bidra med insatser 
inom sitt verksamhetsområde för att öka tryggheten för med-
borgaren. Fullmäktige bör belysa frågan i uppföljning av mål 
2016

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 vår verksamhet 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 det personalekonomiska bokslutet.

Krokoms kommun som länsaktör
En aktiv samverkan med andra aktörer, både inom den of-
fentliga sektorn och inom näringslivet i länet, pågår i våra 
nämnder. Samverkan bidrar både till olika samordningsvinster 
för att förbättra våra verksamheter och att öka attraktiviteten 
att bo och verka i kommunen och länet.

Finansiella mål
Se avsnitt om kommunens ekonomi på sidan 19.
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Kommunstyrelsen

  

 

 

Kvalitetsuppföljning 2014
Arbetsgivarpolitiska mål i kommunen
Mål Måluppfyllelse Kommentar
Sjukfrånvaron totalt i kommunen ska vara högst 
6,0	%.

Målet	är	inte	uppnått.	Utfallet	är	7,2	%,	en	ökning	
med	0,1	%	jämfört	med	2013.

Det är långtidssjukfrånvaron, dvs 60 dagar eller 
mer, som främst påverkar den totala sjukfrån-
varon. Långtidssjukfrånvaron ökar. Ett arbete med 
hälsa som strategi pågår.

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män 
ska inte vara större än 1,5 procentenhet.

Målet är inte uppfyllt.  Kvinnor har 2,9 procenten-
heter högre sjukfrånvaro än män.

Skillnaden har minskat något mellan kvinnor och 
män pga av att männens sjukfrånvaro har ökat. 
Kvinnor	har	dock	59	%	högre	sjukfrånvaro	än	
män. 

Av totala sjukfrånvaron utgör andelen långtids- 
sjukskrivna	högst	40	%	(60	dagar	eller	mer).	

Målet är inte uppnått. Långtids-sjukfrånvaron ut-
gör	62,6	%	av	den	totala	sjukfrånvaron,	en	ökning	
med 5 procentenheter.

Det är framför allt långtidssjukfrånvaron som 
påverkar den totala sjukfrånvaron.

Andel medarbetare med högst fem sjukdagar per 
år	ska	uppgå	till	65	%	(frisktal).	

Målet	är	inte	uppnått.	Utfallet	är	58%.

Indikatorn hälsa i medarbetarenkäten 2014 ska 
förbättras	med	15	%.

Målet	är	delvis	uppnått,	en	förbättring	med	5%. I medarbetarenkäten avses hur medarbetare 
upplever att arbetet påverkar hälsan.

Totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) i medarbetarenkäten 2014 ska öka till 82.

Målet är inte uppnått. Det är oförändrat 
resultat jämfört med föregående medarbe-
tarundersökning, dvs 79,2.

Här avses motivation, ledarskap och styrning. Mo-
tivationen är högst och styrning samt ledarskap 
är lägre.

Indikatorn ledarskap i medarbetarenkäten 2014 
ska	förbättras	med	10	%.

Målet är delvis uppnått med en liten förbättring, 
2	%.

Ledarskapet är viktigt för en god arbetsmiljö 
och därmed en bra verksamhet. Ledarskapets 
förutsättningar är viktiga för ett bra ledarskap.

Resultatet på chefsenkätens fråga i medarbe-
tarenkäten 2014 om förutsättningar att utöva ett 
bra	ledarskap	ska	förbättras	med	10	%	(72,6	%	
2012).

Målet	är	inte	uppnått.	En	försämring	med	4	%. Här avses chefernas synpunkter på sina förutsät-
tningar att kunna utöva ett bra ledarskap. Se 
punkten nedan.

För att förbättra chefernas förutsättningar att utö-
va ett bra ledarskap ska antalet medarbetare per 
chef som i nuläget överstiger 30 personer minska. 
Uppdragets komplexitet ska vägas in i bedömnin-
gen av hur många medarbetare som är rimligt.

Målet är inte uppnått. Alltför	många	chefer	har	fler	än	30	medarbetare	
vilket inte är hållbart. Det har även att göra med 
komplexiteten i uppdraget.

Arbetet ska organiseras så att möjlighet till 
flexibel	arbetstid	finns	i	syfte	att	vara	en	attraktiv	
arbetsgivare.

Målet är delvis uppnått. Att ha tvättstugeschema, timbank resp årsarbet-
stid innebär inte med automatik att möjlighet till 
flexibel	arbetstid	finns.	Det	måste	även	finnas	
förutsättningar för det.   

Ri-mål för kommunstyrelsen
Krokom ska vara en av de tryggaste kommunerna 
i Jämtlands län. Bibehållen eller ökad nivå från 
2012.

Ingen medborgarundersökning är gjord sedan 
2012.

Under 2014 ska sex nya företag startas per tusen 
invånare i Krokom.

Målet är delvis uppfyllt. Under 2014 startades 77 företag

Av de företag som har kontakt med kommunens 
näringslivskontor ska 90 procent vara nöjda eller 
mycket nöjda med servicen som ges.

Betyder att utvärdering inte har genomförts Undersökningen har pga underbemannad organi-
sation inte genomförts.

Sjukfrånvaron ska för kommunstyrelsens verk-
samheter vara högst 6 procent.

Målet	är	uppnått.	Utfallet	är	4,4	%. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verk-
samhet varierar från tid till annan. Då det är 
förhållandevis få medarbetare inom verksamheten 
påverkar enstaka medarbetares långtidssjukfrån-
varo mycket det totala resultatet.

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förklaring
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Mål Måluppfyllelse Kommentar

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män 
ska inte vara större än 1,5 procentenheter.

Målet är uppnått. Skillnaden är 0.6 procenten-
heter, där kvinnor har högre sjukfrånvaro än män

Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) 
för kommunstyrelsen ska öka från 84,4 till 85,5 
procent.

Målet är inte uppnått. En försämring jämfört med 
2012. Utfallet var 80,5.

Kommunens totala utfall var 79,2.

Alla som arbetar inom KS-verksamheter ska 
kunna erbjudas heltid om så önskas. Målet är uppnått.

100 procent budgetföljsamhet. Målet är uppnått
Kommunstyrelsens egna verksamheter har 
sammantaget ett ekonomiskt utfall nära noll. Koll-
ektivtrafik	och	Färdtjänst	levererar	överskott.

60 procent av medborgarna ska få direkt svar på 
sin fråga.

Målet är uppnått
Andelen lyckade kontaktförsök med handläggare 
var 63 procent.

100 procent av medborgarna ska uppfatta att de 
får ett gott bemötande.

Målet är inte uppnått
Intervjuarna har upplevt ett gott bemötande i 83 
procent av samtalen

Resultatet i undersökning avseende e-post ska 
vara minst 60 procent.

Målet är inte uppnått
Andelen godkända svar på ställda frågor var 46 
procent, i ungefär 40 procent lämnades inget svar 
alls.

Verksamhetsberättelse 2014
Väldigt många bra möten genomförs mellan medborgare och 
politiker. För att ge alla medborgare större möjlighet till infly-
tande över kommunens utveckling behöver vi ta fram en plan 
och utveckla strukturen för arbetet med medborgardialog. 
Tjänstepersoner inom kommunledningen har varit engagerade 
i arbetet med förvaltningsledningarna utifrån kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt. Detta har bidragit till att uppfylla kommu-
nens finansiella mål.

Personalavdelningen som stödfunktion har stärkts ytterligare 
under året i och med att PA-konsulterna bistår förvaltningarna 
i arbetsgivarfrågor direkt i förvaltningsledningsgrupperna. 
Detta ska bidra till bättre måluppfyllelse på sikt inom hälsa 
och arbetsmiljö.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen visar för 2014 ett överskott med 2,7 mil-
joner kronor jämfört med budget. Det beror på att kostnader 
varit lägre än förväntat inom främst Färdtjänst och Kollek-
tivtrafik. Det har att göra med att nytt avtal med Länstrafiken 
skrivits, vilket har blivit billigare för kommunen. 
Det finns även avdelningar som haft högre kostnader än be-
räknat. Kommunikationsenheten har haft ökade växelkostna-
der och inom den administrativa avdelningen finns kostnader 
för lokalhyror som varit högre än budget.

Kort om framtiden
Arbetet med att förbättra styrning och uppföljning pågår. 
Genom införandet av ett verksamhetssystem för planering och 
uppföljning kommer arbetet att effektiviseras och bidra till 
mer utrymmer för analys och reflektion av våra resultat.

Det är viktigt att fortsätta arbeta hälsofrämjande och förebyg-
gande med arbetsmiljö i samverkan. Eftersom sjukfrånvaron 
är mycket högre bland kvinnor och att kvinnor utgör största 

andelen av medarbetarna i kommunen behöver genusperspek-
tivet belysas ytterligare. Här ingår även att se över ledares 
förutsättningar för att kunna arbeta hälsofrämjande med sina 
medarbetare.  

Heltidsprojektet är en mycket strategisk fråga för kommunen 
som attraktiv och jämställd arbetsgivare. Det förutsätts dock 
att alla är bärare av detta projekt och agerar i enlighet med 
projektets intentioner. Det kommer även att öka kvaliteten 
och kontinuiteten i tjänsterna gentemot medborgarna.

Det kommande landsbygdsprogrammet ställer nya krav på 
kommunerna avseende utbyggnad av det publika bredbands-
nätet. Arbetet med att bygga ett fiberbaserat förvaltningsnät 
är påbörjat. Detta bidrar till bättre möjlighet för byalag och 
fiberföreningar att ansluta fastigheter till fiber. 

Det demografiska trycket och dess påverkan på kommunens 
ekonomi kommer att kräva arbete med prioriteringar och 
resurseffektiva lösningar inför kommande år.

Viktiga händelser under året
Kultur och fritid flyttade från och med den 1 januari 2014 
över verksamhet från Barn och utbildning till Kommunsty-
relsen och ingår i en gemensam avdelning tillsammans med 
näringslivsenheten. Namnet på den nya avdelningen är avdel-
ningen för näringsliv, kultur och fritid. 

Kommunstyrelsens verksamheter har under 2014 arbetat med 
att förbättra arbetet runt Intern kontroll. Kommunstyrelsens 
ansvar för att hålla uppsikt över nämnderna ska via detta 
reglemente förbättras.

Arbetet med ett nytt intranät påbörjades för att gå in i en 
intensivare fas mot slutet av året. Facebook är en relativt 
ny kanal för interaktion med medborgarna och aktiviteten 
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Tabell 11 Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter 

(tkr)

Redovisat

2013 netto

Redovisat

2014 kostnad

Redovisat

2014 intäkt

Redovisat

2014 netto

Budget

2014 netto

Budget-

avvikelse 2014

Kommunstyrelsen -2 146 -2 174 0 -2 174 -2 066 -108

Gemensamma verksamh. -28 712 -34 129 4 184 -29 100 29 501 -444

Kommunikation -10 496 -11 146 259 -10 886 -13 609 2723

Näringslivsavdelningen -3 931 -5 623 1 100 -4  523 -4 540 17

Övrigt -12 669 -24 657 4 751 -19 906 -20 404 498

Summa -57 954 -77 729 10 294 -67 434 -70 120 2 686

VÅRA VERKSAMHETER

har gradvis ökat. Satsningen på att annonsera lediga jobb på 
Facebook har fallit väl ut, både vad gäller antal personer som 
gillar sidan och att det kommit in fler ansökningar med anled-
ning av annonserna.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om projektet rätt till 
heltid, deltid en möjlighet. Beslutet föregicks av ett kom-
munövergripande arbete som personalavdelningen ledde 
om översyn av förutsättningar för heltidsanställning samt 
minskning av tidsbegränsade anställningar. Syftet är att stärka 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Projektorganisation 
utarbetades och en projektledare anställdes,  projektet startade 
i slutet av året. 

Ett viktigt verktyg i heltidsprojektet är den kommungemen-
samma bemanningspoolen som från och med 2015 organise-

ras inom personalavdelningen. Ett förberedelsearbete inför 
sammanslagningen av poolerna pågick under senare delen av 
året. 

Uppmärksamheten kring arbetsmiljöbrottmålet, där två chefer 
i kommunen blev dömda i tingsrätten, har påverkat kom-
munen och hur kommunen som arbetsgivare uppfattas såväl 
internt som externt. 

Krokoms kommun ingår sedan maj 2010 i samiskt förvalt-
ningsområde. Det innebär att kommunen ska arbeta för att 
stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och att ge 
samerna inflytande. Under 2014 påbörjades arbetet med att 
översätta delar av Krokoms kommuns hemsida till samiska. 
Den nya webbplatsen lanserades på samernas nationaldag den 
6 februari 2015.
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Överförmyndarnämnden
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 under året fått en ökat 
ärendemängd. Komplexiteten i ärendena tenderar 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 socialförvaltningen i dessa ärenden fungerar mycket bra.

Tabell 12 Ekonomisk redovisning för överförmyndarnämnden
Resultaträkning
(mnkr netto)

Budget 
2013

Bok 
2013

Utfall 
2013

Budget 
2014

Bok  
2014

Utfall 
2014

Intäkt 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5 0,2

Kostnad -1,7 1,9 -0,2 -1,8 -1,9 -0,1

Summa -1,4 -1,5 -0,1 -1,5 -1,4 0,1

Valnämnd
Under supervalåret 2014 genomfördes två val. I Europapar-
lamentet den 25 maj var valdeltagandet 51,07 procent, en 
ökning från 2009 med 5,54 procent. 1 569 personer förtids-
röstade.

Valdeltagandet i allmänna valet den 14 september var till riks-
dag 85,73 procent (+2,57 från 2010), till kommunfullmäktige 
83,23 procent (+2,43) och till landstings-/regionfullmäktige 
82,55 procent (+2,89). 3 920 personer förtidsröstade. Totalt 
tio vallokaler tog emot röster på valdagen samt fjorton mot-
tagningsställen för förtidsröster. 

Valarbetet utfördes av 64 röstmottagare för valet till Euro-
paparlamentet respektive 76 för det allmänna valet. Tolv 
personer utgjorde administrativ personal.

Valnämnden höll tre sammanträden under året samt utbild-
ningar för röstmottagare vid två olika tillfällen.

Tabell 13 Ekonomisk redovisning för valnämnden 
Resultaträkning 
(mnkr netto)

Budget 
2013

Bok 
2013

Utfall 
2013

Budget 
2014

Bok  
2014

Utfall 
2014

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnad 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,3 0,1

Summa 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,3 0,1

Kommunfullmäktige

Tabell 14 Ekonomisk redovisning för kommunfullmäktige
Resultaträkning 
(mnkr netto)

Budget 
2013

Bok 
2013

Utfall 
2013

Budget 
2014

Bok  
2014

Utfall 
2014

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Summa -2,2 -2,3 -0,1 -2,2 -2,3 -0,1
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Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsuppföljning 2014

Mål Måluppfyllelse Kommentar
Alla elever i åk 3 ska minst uppnå kunskapsk-
raven på nationella proven.

78 procent (HK)  
Källa: KKiK

Resultatet av måluppfyllelsen innebär att eleverna 
uppnår kunskapskraven på alla delprov i svenska 
och matematik.

Alla elever i åk 6 ska nå minst E på nationella 
proven.

94 procent (HK) 
Källa: KKiK

Resultatet av måluppfyllelsen innebär att eleverna 
uppnår minst E på alla delprov i svenska, engels-
ka och matematik.

Alla elever ska gå ut grundskolan med behörighet 
till gymnasium.

85,9 procent (HK) 
87,7 procent (LK) 
Källa: KKiK, Kolada

För att vara behörig till ett nationellt program 
krävs, lägst betyg E i ämnena svenska/svenska 
som andraspråk, engelska och matematik samt 
betyg E i ytterligare valfria fem ämnen.

Meritvärdet på betygen i årskurs 9 ska öka. Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat 
med antal elever (LK): 
206 poäng (läsåret 2011/12)  
210 poäng (läsåret 2012/13)  
211 poäng (läsåret 2013/14)  
Källa: Kolada 

Meritvärdet är det genomsnittliga värdet av 
elevernas betyg där E ger 10 poäng osv. upp till A 
som ger 20 poäng.

Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Fler elever i förskoleklass upplever att de blir 
retad, utstötta eller på annat sätt illa behandlad 
av andra elever än vad elever i årskurs 4 och 7 
upplever	sig	vara.	I	förskoleklass	är	det	fler	pojkar	
än	flickor	som	har	denna	upplevelse.	I	årskurs	4	
och 7 är det tvärtom. 
Källa: Skolsköterskornas hälsoenkät 2014

Resultatet gäller elever i förskoleklass, årskurs 4 
och årskurs 7.

Alla	elever	ska	ges	inflytande	över	sin	egen	
utbildning.

78 procent av eleverna anser att lärarna tar hän-
syn till elevernas åsikter. 79 procent av eleverna 
anser att de vet vad de ska kunna för att nå målen 
i de olika ämnena. 
Källa: Egen undersökning

Resultatet gäller elever i årskurs 8.

Nyckeltalen ska behållas i förskolan Antal barn per personal:

År Planerad närvaro    Faktisk närvaro

2013         5,1                      4,3

2014         5,1                      4,2

Källa: KKiK

135 000 kostade ett inskrivet barn i förskolan 
under 2013.  Källa: SCB 

Nyckeltal för antal barn per personal 2013 och 
2014: 
 Tjänst per barn

1-3 år 0,192

4-5 år 0,168 

Allmän förskola 0,075 

Kvalitetspengar 0,0025 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
är hälsofrämjande, sjukfrånvaron är högst 6,5 
procent.

6,5 procent Sjukfrånvaron gäller personalen

Förbättra resultaten inom hälsoområdet i medar-
betarundersökningen

2012 index 4,1 
2014 index 4,3

Medarbetarundersökning görs vartannat år.

VÅRA VERKSAMHETER

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förklaring
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Mål Måluppfyllelse Kommentar
100 procent behöriga lärare i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 66 procent be-
höriga förskollärare i förskolan. 34 procent annan 
personal med utbildning eller erfarenhet som 
främjar barns utveckling och lärande i förskolan. 
66 procent behörig personal med pedagogisk 
högskoleutbildning i fritidshem. 34 procent annan 
personal med utbildning eller erfarenhet som 
främjar barns utveckling och lärande i fritidshem.

Andel	(%)	behörig	personal

Lärare i förskoleklass, grundskola och  
grundsärskola                   96

Förskollärare i förskolan 44

Annan personal i förskolan 56

Pedagogisk högskoleutbildning

i fritidshem                                      55

Annan personal i fritidshem 45

Källa: Egen mätning

Av de 4 procent obehöriga lärare är några 
anställda via lokal behörighet eller ofullständig 
lärarexamen. Övriga är vakanser inom SVA, 
språk, musik, bild.

100 procents budgetföljsamhet Minus 3 miljoner kronor

100 procent av medborgarna ska få svar på en 
enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar

Förskola och grundskola:100 procent  
Källa: Extern servicemätning

Av nämndens verksamheter mäts enbart förskola 
och grundskola på central nivå via tolv olika 
e-posttillfällen.

100 procent av medborgarna ska via telefon få 
direkt svar på sin fråga.

Förskola och grundskola:50 procent 
Källa: Extern servicemätning

Ett direkt svar innebär att kunden samtalar via 
telefon med en person inom 60 sekunder.

100 procent av medborgarna ska uppfatta att de 
får ett gott bemötande.

Förskola: 100 procent 
Grundskola: 67 procent 
Källa: Extern servicemätning

Av nämndens verksamheter mäts enbart förskola 
och grundskola på central nivå

Webbinformationen på barn- och utbildningsför-
valtningens hemsida ska ge god information.

Förskola: 48 poäng av 54 
Grundskola: 42 poäng av 48 
Bibliotek: 6 poäng av 6 
Källa: Extern undersökning 

Kulturskolan ingår inte i webb-granskningen

Barn- och utbildningsnämnd och förvaltning ska 
möjliggöra för medborgare att delta i kommunens 
utveckling.

Möjligheter erbjuds via åsiktstorg, föräldraforum, 
elevråd och barnråd.

Verksamhetsberättelse

Måluppfyllelse
Eleverna i Krokoms kommun presterar bättre än genomsnittet 
för Sverige på nationella prov och betyg i årskurs 6 och 9. Lä-
rarbehörigheten är bland de högre i landet och sjukfrånvaron 
bland personalen minskar.
Rektorer och lärare har genom nya arbetsmetoder hjälpt elev-
erna till bättre resultat utifrån kursplanerna. Lärare, rektorer 
och förvaltningsledning har gemensamt analyserat elever-
nas resultat, hittat svagheter och förbättrat undervisningen. 
Undervisningen har förändrats genom att lärarna har fått en 
fördjupad kunskap om hur elever lär sig. Elevernas åsikter är 
viktiga att ta med i undervisningen för att de ska känna infly-
tande och delaktighet, därför har eleverna en ständig dialog 
med sina lärare kring kunskapskraven och undervisningens 
innehåll.

Lärarbehörigheten på grundskolan är hög i kommunen. Behö-
righeten på våra förskolor och fritidshem är låg vilket beror 
på svårigheter att rekrytera förskollärare och fritispedagoger.

Sjukfrånvaron bland personalen har sjunkit till uppsatt mål 

på 6,5 procent. Långvariga sjukskrivningar följs upp kontinu-
erligt och förebyggande arbete sker i dialog med respektive 
chef och företagshälsovård.

Ekonomisk analys
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat 
på 3 miljoner kronor.

Skolskjutsarna kostar mer än beräknat. En av orsakerna är 
dubbelt boende för eleverna då de har skolskjuts från båda 
hemmen. En annan orsak är att vi tecknat ett nytt avtal som 
gav ökade kostnader per kilometer. 

Dessutom har vi inte minskat lokalytor som beslutats i kom-
munfullmäktige. Även ett ökat behov av modersmålsunder-
visning och kostnader för elever som går i skolan i andra 
kommuner har bidragit till ökade kostnader.

Vi har även ökade intäkter, framförallt bidrag från Migra-
tionsverket för våra nyanlända barn och elever, som kommit 
in på 2014 års budget men tillhörde 2013.
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Tabell 15 Ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden 

(tkr)
Redovisat  
2013 netto

Redovisat 
2014 kostnad

Redovisat 
2014 intäkt

Redovisat 
2014 netto

Budget 
2014 netto

Budget  
avvikelse 20134

Administration -5 464 -5 627 -1 -5 628 -5 596 -32

Övergripande BUN -2 012 2 117 11 -2 107 -2 052 -55

Barnomsorg -88 591 -113 669 24 233 -89 437 -89 597 161

Grundskola inkl SYV & Särskola -142 447 -160 637 5 976 -154 661 -150 874 -3 787 

Kulturskola -3 827 -4 447 503 -3 944 -3 950 6

Bibliotek -4 916 -5 095 118 -4 977 -5 025 48

Kultur/Turism -2 227 0 0 0 0 0

Idrott -5 771 0 0 0 0 0

Oplan. volymförändringar -1 182 -1 950 2 608 658 0 658

Summa -256 437 -293 542 33 448 -260 094 -257 093 -301

VÅRA VERKSAMHETER

Kort om framtiden
En positiv utveckling och utmaning är att antalet elever ökar. 
Andra utmaningar är att vi har många pensionsavgångar och 
många små skolor och förskolor med få pedagoger. Skol-
skjutskostnaderna måste minskas och lagkravet på skolbiblio-
tek ska uppfyllas. 

Antalet elever ökar, främst i våra södra delar på grund av nya 
boenden. Därför pågår om- och tillbyggnationer inom Ås 
området.

Antalet nyanlända blir fler i kommunen, vilket innebär ett 
ökat behov av lärare i svenska som andraspråk, modersmåls-
lärare och studiehandledare på modersmålet. Vi behöver även 
utveckla och stärka rutiner för mottagande av nyanlända barn 
till förskolan. Även vårt språk- och kulturuppdrag för de 
samiska barnen behöver utvecklas och stärkas.

Lärarbehörigheten är hög i kommunen, men med kommande 
pensionsavgångar kommer vi få problem med att nå ämnes-
behörighet i alla våra skolor. Vi har också många små skolor 
och förskolor med få pedagoger. Kommunen har en låg andel 
förskollärare på förskolorna och med kommande pensionsav-
gångar kan andelen förskollärare sjunka ytterligare.

För att förbättra tryggheten för barn och elever på våra för-
skolor och skolor kommer alla skolledare att utbildas under 
våren 2015 av diskrimineringsombudsmannen. Därefter 
startar värdegrundsarbetet i verksamheten.

En översyn av skolskjutsar är påbörjad för att se hur vi kan 
minska våra kostnader. 

Lagkravet på närhet till skolbibliotek ställer krav på kommu-
nen att se till att alla skolor har tillgång till ett skolbibliotek. 
En möjlighet för de mindre skolorna är att använda biblio-
teksbussen, vilken är i behov av utbyte. 

Viktiga händelser under året
Sju nya chefer anställdes och femton förstelärare utsågs inom 
förvaltningen.  Skolinspektionen och Arbetsmiljöinspektionen 
granskade kommunen. Många nyanlända barn och elever har 
mottagits.

Sex nya rektorer och förskolechefer samt en kulturskolechef 
anställdes under året med anledning av att några valde att gå 
vidare till andra uppdrag och pensionsavgång. I samband med 
nyanställningarna har kombinationstjänsten som förskolechef/
rektor renodlats till antingen förskolechef eller rektor.  

Även femton förstelärare utsågs under året utifrån Statens 
satsning på karriärstjänster för lärare. Dessa kommer att ha ett 
uppdrag såväl på sin egen skola som centralt i kommunen.

Skolinspektionen genomförde under våren granskning av 
kommunen. Resultatet visar att Krokoms kommunala grund-
skolor fungerar överlag väl. Det ger ansvariga en god grund 
för att fortsätta utvecklingen med sikte på att ge alla elever 
lika goda förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Arbetsmiljöinspektionen genomförde under hösten inspek-
tion på hur barn- och utbildningsnämnden, förvaltningsled-
ningen och sex av våra skolor arbetar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det barn- och utbildningsnämnden och 
förvaltningsledningen har fått föreläggande på är rektorers 
arbetsbelastning. 

Under året har det kommit ett sjuttiotal barn och elever från 
andra länder till våra förskolor och skolor. De har främst 
kommit till Föllinge, Änge, Kaxås, Trångsviken, Nälden och 
Krokom. 
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Socialnämnden

Kvalitetsuppföljning 2014

Mål Måluppfyllelse Kommentar
Väntetiden är i snitt 30 dagar för plats på ett 
äldreboende.

Ja Väntetiden är i snitt 23 dagar.

50 procent i snitt av de 15 frågorna varav frågan; 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre 
erbjuds kvarboende i livets slutskede är målet 100 
procent.

Nej Snittet	för	samtliga	frågor	är	49,73%.	Frågan	där	
den äldre erbjuds kvarboende till livets slutskede 
har utgått och ersatts med frågan; Avlidna som 
hade någon närvarande vid dödsögonblicket 
andel	i	%.	Resultatet	för	2014	var	93%.

80 procent är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende.

Ja 85%	är	mycket	nöjd	eller	ganska	nöjd	med	sitt	
äldreboende.

Max 10 vårdare besöker en äldre person under 
en 14 dagars period.

Nej 11 personer/personal möter brukare under en 14 
dagars period.

Kostnaden per vårdtagare är 160 000 kronor. Nej Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten var 
278tkr.

93 procent är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst.

Nej 88%	var	ganska	nöjda/mycket	nöjda	med	sin	
hemtjänst. Medelvärdet för deltagande kommuner 
KKiK	var	91%

Serviceutbudet inom LSS-grupp och service-
boende - se tabell i Detaljbudget och plan 2014.

Ja Boendeplatser enl. LSS§9.9 där hot eller våld 
mot brukare inte förekommit på boendet under 
de	sex	senaste	månaderna,	andel	55%	Övriga	
frågeställningar	i	tabellen	är	mellan	80	till	100%

10 dagars handläggningstid för ekonomiskt 
bistånd vid nybesök.

Ja IFO i Krokom är bäst bland de kommuner som 
deltar i KKiK. Handläggningstiden i snitt, ekonomi-
skt bistånd, vid nybesök är 2 dagar.

90 procent inte återaktualiserade ungdomar. Ja

Högst sex procents sjukfrånvaro. Nej Ohälsotalet	2014	blev	7,7	%

Fortsatt fokus på arbetsmiljön, sjukfrånvaro och 
jämställdhet, mångfald och delaktighet.

Nej Sjukfrånvaron följs kontinuerligt avseende 
socialnämndens verksamheter och avrapporteras 
vid förvaltningens ledningsgrupp. Jämställdhet, 
mångfald och delaktighet bör ges större utrymme 
i den förvaltningsövergripande diskussionen.

Socialförvaltningens verksamheter ska i allmänhet 
och i äldreomsorgen i synnerhet, skapa incita-
ment som höjer intresset/statusen att arbeta inom 
nämndens verksamheter.

Ja I kommunen har ett projekt startat med syftet 
att alla som vill ska kunna arbeta heltid; ”Heltid 
rättighet deltid möjlighet”

100 procents budgetföljsamhet. Nej Socialnämndens verksamheter har inte 100 
procents budgetföljsamhet.

VÅRA VERKSAMHETER

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förklaring
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Mål Måluppfyllelse Kommentar
90 procent av medborgarna ska få svar inom två 
arbets-dagar

Nej IFO	50%	inom	1	dygn.	17%	inom	1-2	dygn.	33%	
får	svar	inom	2-5	dygn.	ÄO	17%	inom	1	dygn.	
50%	inom	1-2	dygn.	16%	inom	2-5	dygn.	17%	
har inte fått svar inom 2 veckor. Stöd- och service 
100%	inom	1	dygn.

90 procent av medborgarna ska få direkt svar på 
sin fråga

Nej IFO:	33%	får	ett	direkt	och	bra	svar	på	sin	fråga.

ÄO:	33%	får	ett	direkt	och	bra	svar	på	sin	fråga.

Stöd-	och	service:	17%	får	ett	direkt	och	bra	svar	
på sin fråga.

90 procent av medborgarna ska uppfatta att de får 
ett gott bemötande

Nej IFO	67%	uppfattar	sig	bli	bra	bemötta.	ÄO	100%	
uppfattar sig bli bra bemötta. Stöd- och service 
67%	uppfattar	sig	bli	bra	bemötta.

75 procent av medborgarna anser att webbinfor-
mationen är god

Ja 77%	procent	av	medborgarna	anser	att	webbin-
formationen är god.

50 procent av medborgarna anser att möjligheten 
att delta i kommunens utveckling är god

Nej 39%	av	medborgarna	anser	att	möjligheten	att	
delta i kommunens utveckling är god. Medelvär-
det	för	deltagande	kommuner	är	53%.

Verksamhetsberättelse 2014
För 2014 visar socialnämnden ett positivt resultat på 5,615 
mnkr i jämförelse med 2013 då socialnämnden redovisade en 
budget i balans. Vi redovisar ett överskott beroende på god 
ekonomisk uppföljning samt extraordinära intäkter från staten 
med anledning av, deltagande i nationella kvalitetsregister. 
2014 utökades vår ram med ett tilläggsanslag på 5,4 mnkr. 
Socialnämnden/socialförvaltningen har aktivt deltagit i sam-
arbete och samverkan med länets kommuner genom Region-
förbundet; E-hälsa mm.

Individ- och familjeomsorgen 
Har på ett förtjänstfullt sätt genomfört verksamhetsföränd-
ringar som inneburit sänkta kostnader samtidigt som verk-
samheterna, inom IFO, har utvecklats och förändrats för att 
bättre svara upp mot medborgarnas behov. Flera insatser, 
olika projekt, har genomförts i samarbete med andra aktörer, 
arbetsförmedling andra kommuner, där fokus har legat på 
att sänka trösklar för att komma in på arbetsmarknaden. Det 
har varit framgångsrikt. En viktig indikator för att påvisa 
framgången är att försörjningsstödet inte ökat utan fortsatt att 
minska under 2014.

Vård- och omsorg 
Har under 2014 genomfört en sammanslagning av särskilt 
boende och hemtjänst ur ett ledningsperspektiv. Det betyder 
att verksamhetschefen nu har ansvar för både särskilt boende 
och hemtjänst. Det förväntas betyda större möjligheter till 
flexibilitet och samarbete inom vård- och omsorg. Hemtjäns-
tens produktivitet har varit i fokus även under 2014. Emel-
lertid har verktygen, planeringssystem och mätning av tid 
hos brukare inte kunnat bidra till förväntat utvecklingsstöd 
på grund av ständiga driftstörningar. Manuella beräkningar 
har genomförts som visar på att förväntad och budgeterad tid 
hos brukare inte uppnåtts. Hemtjäns-ten, egenregin, kommer 
därför att fortsätta sitt arbete med att försöka höja sin pro-
duktivitet. Ett systematiskt utvecklingsarbete kommer därför 
att pågå under 2015 med fokus på biståndsbedömning och 
planering i utförandet av beviljade tjänster. Det särskilda bo-

endet bedriver, i ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt en ef-
fektiv verksamhet i jämförelse med andra kommuner i länet. 

Beträffande kvaliteten, nöjdkundindex placerar sig det 
särskilda boendet på tredje plats i konkurrens med länets sju 
kommuner som deltar i KKiK (Kommunernas kvalitet i kort-
het). Det särskilda boendet har förbättrat sitt nöjdkundindex 
på ett anmärkningsvärt sätt, från 67 2012 till 85 2014, vilket 
bör ses som en bedrift. 

Hemtjänsten har inte haft en lika gynnsam utveckling. Hem-
tjänsten befinner sig på sista plats i jämförelse med länets 
sju kommuner. Vid en jämförelse över tid har hemtjänstens 
nöjdkundindex sjunkit, från 89, 2012 till 88, 2014, vilket i 
sig är marginellt. Emellertid indikerar siffran på en neråtgå-
ende trend, vilket bör observeras i det utvecklingsarbete som 
startat. De privata leverantörerna inom LOV visar däremot ett 
max värde 100.

Legitimerad personal 
Ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården. Insat-
serna/tjänsterna ges företrädesvis till den del av befolkningen 
som är äldre. Insatserna genomförs av sjuksköterska, ar-
betsterapeut och sjukgymnast. Ett köp och säljförhållande 
finns mellan verksamheterna och legitimerad personal, vilket 
betyder att deras ekonomiska villkor är beroende på den efter-
frågan övriga verksamheter står för. Även andra, landstinget 
och Förenade Care AB, köper tjänster från legitimerad per-
sonal. Legitimerad personal, främst sjuksköterska, ansvarar 
för att driva arbetet med de nationella kvalitetsregistren. Det 
arbetet har i väsentlig grad haft betydelse för de extraordinära 
intäkter, statsbidrag, som bidragit till det positiva resultat som 
redovisas för 2014.

Bemanningspoolen 
Tillgodoser verksamheternas behov av vikarier. Därutöver 
har Bemanningspoolen ansvarat för att leda och ge underlag 
till verksamheterna för att verksamheterna i samverkan med 
bemanningspoolen ska kunna genomföra en mer löpande 
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strategisk personalplanering. Vid de månatliga mötena i 
socialchefens ledningsgrupp har Bemanningspoolens chef 
och verksamhetscheferna kunnat diskutera och planera för en 
effektiv och ändamålsenlig personalförsörjning. Från och med 
1 januari 2015 övergår Bemanningspoolen, organisatoriskt till 
Personalkontoret under Kommunstyrelsen.
                              
Ekonomisk analys
För 2014 visar socialnämnden ett positivt resultat på 5,615 
mnkr. Med en jämförelse med 2013 då socialnämnden redovi-
sade en budget i balans så är de ändrade rutiner för periodise-
ring av prestationsersättning som är en bidragande faktor till 
att socialnämnden går till ett positivt resultat. 

Tidigare har prestationerna periodiserats men det är inte 
längre tillåtet. Bidraget ska istället bokföras i samma perio-
der som prestationerna utförs. 2014 års prestationsersättning 
uppgår till 1,829 tkr. Verksamheten Integration visar positivt 
resultat på 4,236 tkr och detta beror delvis på att ca 3,3 tkr är 
schablonersättningar som inte får periodiseras. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar totalt ett överskott 
på 6,354 tkr. Behovet av familjehems- och institutionsvård 
har minskat vilket bidrar till denna avvikelse. En annan faktor 
som påverkat det positiva resultatet är Öppna enheten.

Våra särskilda boenden Hällebo och Blomstergården visar på 
ett överskott på 140 tkr. Hällebo fick ett tilläggsanslag på 0,6 
mnkr till förändring från 3–3 systemet till tvättstugeschema. 
Både på Hällebo och Blomstergården har vård- och omsorgs-
behovet ökat, överbeläggningar samt tyngre ärenden. 

Hemtjänsten, egen regin (kommunens utförare) visar på ett 
underskott på 1,869 mnkr med ett tilläggsanslag på 3,5 mnkr. 
Beviljande insatstimmar inom hemtjänsten har ökat samt 
målet 68 procent tid hos kund har inte uppnåtts, vilket bidrar 
till avvikelsen.  

Beställarenheten visar på ett underskott på 2,155 mnkr. 
Driftsentreprenaden i Föllinge ger negativa siffror, 0,854 
mnkr. Köp av service- och omvårdnadstjänster inom ordinärt 
boende visar på ett underskott på 4,3 mnkr med ett tilläggsan-
slag på 1,3 mnkr.   

Ett utökat vårdbehov hos specifika personer som har insatsen 
boende bidrar till att Stöd och Service visar på ett underskott 
på 1,492 tkr. 

Legitimerad personal redovisar positiva siffror och Beman-
ningspoolen redovisar ett underskott på 0,174 mnkr. 

Kort om framtiden
Verksamheterna ska utvecklas och bidra till visionen om ett 
välmående samhälle med plats för alla att växa upp under 
trygga och goda livsvillkor. Socialnämnden och dess verk-
samheter ska genom dialog och kommunikation erbjuda 
medborgarna och anställda ökat inflytande över verksamhets-
utvecklingen.

En fortsatt positiv utveckling av verksamheten kräver en god 
ekonomi och social och ekonomisk medvetenhet.
 
Fokus kommer att ligga på:
• Ekonomi i balans
• Serviceinriktad verksamhet
• Kommunikation/dialog internt och med våra kommun-

invånare
• Verksamhetssystem som stödjer vår kvalitetskontroll
• E-hälsa för vård och omsorg
• Kvalitetsarbete för styrning, uppföljning, analys och 

lärande
• Nya boendeformer för äldre och funktionshindrade
• Minska ohälsotalen
• Kompetensutveckling
• Skapa incitament som höjer intresset/statusen att arbeta 

inom verksamhetsområdet
• Organisera/samordna integrationsfrågorna  

Viktiga händelser under året
Under året har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat 
samt behovet av service och omvårdnadstjänster inom ordi-
närt boende och särskilda boenden. När det gäller placeringar 
på familjehem, intuitionsvård, missbruksvård och försörj-
ningsstöd har dessa minskat mot föregående år. 

• Projektet ”Vänner utan gränser” har förlängts. Vänner 
utan gränser innebär att matcha personer som bl a är 
intresserade av att lära sig nya kulturer med nyan-lända 
flyktingar. Syftet är att hjälpa nyanlända i integrations-
processen genom att erbjuda ett socialt sammanhang. 

• Behovet av familjehem, institutionsvård samt missbruks-
vård har minskat inom myndighetsenheten på Individ och 
Familjeomsorgen (IFO). Enheten arbetar aktivt tillsam-
mans med Öppna enheten, vilket är en bidragande orsak. 

• Antal personer som beviljats försörjningsstöd har fortsatt 
att minska under året. 

• Beslutat att förlänga projektet etableringskoordinator som 
vi har i samverkan med arbetsförmedlingen. Projektet 
syftar till att nyanlända skall erbjudas praktik eller jobb 
under sina första två år i Sverige och de har gett ett gott 
resultat. 

• Krokoms kommun har under 2014 mottagit 71 stycken 
flyktingar. 

• Vi har från samordningsförbundet fått bifall på vår an-
sökan för projektet ”kom i jobb”. Projektet syftar till att 
personer som lever på försörjningsstöd skall få möjlighet 
till självförsörjning genom arbete. 

• Organisationsförändring inom vård och omsorg där 
särskilt boende och hemtjänst sammanfördes under en 
verksamhetschef.

• Utifrån ”fler händer i vården” har bemanningen ökat på 
våra särskilda boenden Hällebo och Blomstergården, 
vilket bidragit till att de boende har fått mer inflytande 
och personlig omvårdnad. 

• Legitimerad personal har under 2014 arbetat mot målet 
att minska undernärig, trycksår och fallskador bland 
individer med hälso- och sjukvårdsinsatser. 
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Tabell 16 Ekonomisk redovisning för socialnämnden 

(tkr)
Redovisat 
2013 netto

Redovisat 
2014 kostnad

Redovisat 
2014 intäkt

Redovisat 
2014 netto

Budget 
2014 netto

Budget- 
avvikelse 2014 

Administration -4 592 -6 227 116 -6 111 -7 290 1 179

Individ/familjeomsorg -37 992 -60 656 23 909 -36 748 -38 510 1 179

Äldreomsorg -139 099 -203 662 56 439 -147 222 -143 562 -3 660

LSS -70 438 -91 519 16 873 -74 645 -73 153 -1 492

Integration -802 -3 514 6 043 2 528 -1 708 4 236

Arbetsmarknad -2 060 -3 810 1 771 -2 039 -2 394 355

Projekt -77 -4 677 7 174 2 497 -738 3 235

Summa -255 060 -374 065 112 325 -261 740 -267 355 5 615

• Fortsatt bra arbete inom satsningen Bättre liv för sjuka 
äldre. 

• Legitimerad personals värdegrundsarbete utifrån soci-
alnämndens värdegrund har genomförts och resulterat i 
gemensamma handlingsregler för legitimerad personal. 

• Individ och familjeomsorgen (IFO) var 2014 bäst bland 
de kommuner som deltar i kommunens kvalité i korthet 
(KKiK) vad gäller handläggningstiden för ekonomiskt 
bistånd.

• 85 procent är mycket nöjd eller ganska nöjd med sitt 
äldreboende (målet var 80 procent)

• E-hälsa för vård och omsorg. Länsgemensamt projekt 
som koordineras från Regionförbundet där Krokoms 
kommun är en av intressenterna. Under året har 44 larm 
bytts ut till digitala trygghetslarm och fler har under året 
fått säker in-loggning via SITHS-kort.



Årsredovisning 2014        41

Samhällsbyggnadsnämnden

Kvalitetsuppföljning 2013

Mål Måluppfyllelse Kommentar

Mängden ekologiska livsmedel som köps in till 
kommunen ska öka

Andelen	är	per	den	31	december	2014:	15,7% 
Ska	vara	15	%	eller	bättre	(KKiK)

Återvinningen av hushållsavfall i kommunen ska 
öka

Andelen	är	i	dagsläget	25%	och	målet	om	30%	
återvinning av hushållsavfall kvarstår  (KKIK)

Energianvändningen per kvadratmeter i våra 
fastigheter ska minska jämfört med tidigare år

Energianvändningen per den 31 december 2014 
har	minskat	med	12,7%	jmf	basåret	2009.	Målet	
om	20%	minskad	energianvändning	kvarstår	
dock. Projektet är förskjutet i tid men beräknas att 
nå målet till 2016 i stället för 2015

Förvaltningen ska bedriva ett förebyggande 
hälsoarbete för att främja god hälsa

Förvaltningsledningen följer noggrant upp hälsotal 
och kommer att fokusera på hälsoarbetet inom 
kost och lokalvård som ökats

Andelen helnöjda/nöjda medarbetare ska öka 
jämfört med tidigare medarbetarundersökningar

Medarbetareundersökning 2014 visar på ett betyg 
om 4,6 av 6, samma som mätningen 2012.

Varje medarbetare ska erbjudas möjlighet till 
vidareutbildning/vidareutveckling. Tydliga roller 
och ansvar där resurser och befogenheter följer 
varandra

Alla medarbetare erbjuds möjlighet till vidareutbi-
ldning, detta kopplat till gjorda medarbetaresamtal 
där enskilda hand-lingsplaner upprättas. Förvalt-
ningen har dock kvar att arbeta vidare med att 
klargöra roller, förutsättningar och förväntningar

Budgetramen ska hållas Uthyrning av lokaler på Torsta och Rösta ligger 
efter tidsplan

Informationen på hemsidan ska innehålla en hög 
kvalitet

Hemsidan är uppdaterad

Möten i större och mindre grupper som exempel-
vis medborgarcaféer Illustrationer och kartor ska 
under-lätta dialogen och ge allmänheten möjlighet 
att ta del av och aktivt delta i planeringen. Minst 
en politiker från nämnden ska medverka på 
medborgarcaféer

Minst en politiker deltar på medborgarcafeérna

Andelen svar inom två ar-betsdagar ska öka 
jämfört med tidigare undersökningar

Andelen	svar	inom	2	arbetsdagar	87%		(67%)

RI: Hur stor andel av me-borgarna som tar kon-
takt med kommunen via telefon får ett direkt svar 
på en enkel fråga. Mål: Andelen skall öka

Andelen	svar	på	direkt	fråga	67%		(17%)

RI: Hur stor andel av medborgarna uppfattar att 
de får ett gott bemötande när de via telefon ställt 
en enkel fråga till kommunen

Mål: Andelen skall öka

Andelen	gott	bemötande	60%,	tidigare	mätning		
50%.

VÅRA VERKSAMHETER

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förklaring
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Tabell 17 Ekonomisk redovisning för samhällsbyggnadsnämnden 

(tkr)
Redovisat 
2013 netto

Redovisat 
2014 kostnad

Redovisat 
2014 intäkt

Redovisat 
2014 netto

Budget 
2014 netto

Budget- 
avvikelse 2014 

Fastighetsenheten -87 471 -105 081 17 788 -87 293 -88 425 1 132

Renållning 0 -14 465 14 465 0 0 0

Vatten- och avloppsverksamhet 0 -20 811 20 811 0 0 0

Planenheten -1 856 -2 487 488 -1 999 -1  942 -57

SABY service -42 359 -55 098 10 523 -44 575 -42 971 -1 604

Övriga SABY verksamheter -2 035 -3 079 1 032 -2 047 -2 195 148

Torsta-Rösta -239 -7 783 6 921 -862 0 -862

Summa -133 960 -208 804 72 028 -136 776 -135 533 -1 243

VÅRA VERKSAMHETER

Verksamhetsberättelse 2014
Krokoms kommun växer. Sedan 2002 har invånarantalet 
ökat med över 500 personer och en stor del av ökningen är 
kopplad till den bostadsexploatering som skett i södra Ås. För 
att fortsätta denna positiva trend har arbetet med den kom-
munomfattande översiktsplanen arbetats fram för att kom-
munen skall ha ett underlag för kommande detaljplanlägg-
ning/bygglovgivning. Efterfrågan efter tomtmark i södra Ås 
bedöms vara fortsatt hög och därför har kommunen bestämt 
sig för att exploatera den fjärde etappen på Sånghusvallen.

I takt med att kommunen växt så ställs nya krav på lokaler 
för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Under 2014 har bl.a 
ombyggnad skett av Hyllans förskola, ombyggnad av lokaler 
på Blomstergården, en stor mängd energiinvesteringar såsom 
installationer av värmepump, styr- och övervakningssystem, 
brandsäkerhetsåtgärder samt tillgänglighetsanpassning. 

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 energieffektivise-
ring fortsatt under året med mål att energiförbrukningen skall 
minska med 20 procent till 2015 jämfört med referensåret 
2009. Per den 31 december 2014 har kommunen minskat sin 
energianvändning med 12,7 procent och målet om 20 procent 
minskad energianvändning kvarstår men uppfylls inte förrän 
årsskiftet 2015/2016. 

Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter som haft en net-
toram om 135,5 mnkr kommer att redovisa ett underskott om  
ca 400 tkr exklusive förvaltningens affärsverksamheter VA- 
och renhållning samt Torsta/Rösta. 

Verksamhetsområdet Egna fastigheter redovisar ett överskott 
om ca 1300 tkr mycket kopplat till lägre energikostnader samt 
lägre kapitaltjänstkostnader. Verksamheten bedömer det pla-
nerade underhållet av kommunens fastigheter behöver minst 
20–25 mnkr utöver befintlig underhållsbudget 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 underskott 
om 833 tkr mycket kopplat till lägre intäkter då kommunen 
går från schablondebitering till faktisk mätning hos slutkund.

Renhållningsverksamheten visar på ett överskott om 1 612 tkr 
då nya avtalspriser medfört stora kostnadsbesparingar, lägre 
kapitaltjänstkostnader då vissa projekt flyttats fram i tid mm. 

Verksamhetsområdet kost och lokalvård redovisar ett under-
skott om ca 1600 kr tkr beroende på ökade personalkostnader 
inom äldreomsorgen samt minskad matförsäljning inom 
äldreomsorgen.

Investeringsverksamheten har en investeringsram om  
79,5 mnkr inkl Torsta/Rösta för innevarande år.
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Kort om framtiden
Förvaltningen ser stora utmaningar i att hantera efterfrågan på 
skollokaler i Ås då prognoser från Barn- och Utbildning visar 
på en stor ökning av barn i första hand på grundskolenivå. 
Vidare beräknas att ombyggnation av f.d Konsum kommer att 
starta under våren 2015. Kommunens förvärv av Torsta/Rösta 
är för kommunen en stor utmaning då det gäller att fylla de 
hyresvakanser som finns på området. Verksamheten har fått 
ytterligare 15 mnkr för att iordningställa de vakanta lägenhe-
terna och lokalerna på området.

Viktiga händelser under året

Planavdelning
Arbetet med den kommuntäckande planen är inne i slutske-
det. Planen ställdes ut för granskning under tiden september 
till november 2014. Efter behandling i kommunstyrelsen i 
januari, planen antogs av fullmäktige den 25 februari 2015.

Under våren 2014 togs ett program för Fördjupad översikts-
plan för Åsbygden fram.

Efter en del genomarbetningar kommer planen att skickas på 
samråd under våren 2015. Under hösten 2014 har en förstu-
die upprättats för att belysa trafiksituationen i Nälden samt 
undersöka möjligheten att skapa ett tågstopp. Uppdraget har 
utförts av konsult.

Fördjupning/program för Krokom, omfattande Krokoms 
centrum, Krokomsporten, Krokomsviken, Aspås och Hissmo-
fors har påbörjats och kommer att pågå under hela 2015.

Fastighetsavdelning
Under 2014 har verksamheten lagt stora resurser på bl.a pro-
jektering av mötesplats Krokom, utbyggnad av skollokaler i 
södra Ås. Vidare har ett stort fokus lagts på väg- och vägly-
seunderhåll i centrala Krokom och renovering av Krokoms 
idrottsplats inför handikapp-SM.

När det gäller bostadsexploatering har projektering av etapp 4 
Sånghusvallen påbörjats och tomtförsäljning beräknas starta 
under hösten 2016.

Kost- och lokalvårdsavdelning
I samband med svinntävling under fyra veckor 2013 samt 
2014 har en minskning av matsvinnet i matsalarna skett med 
56 procent. Vinnare av 2014 års tävling blev Aspås skola.

Inköp av ekologiska produkter har uppgått till 15,7 procent av 
totala livsmedelsinköpen vilket är en ökning jämfört tidigare 
år.

Under året har matråd/elevråd genomförts vid de flesta skolor 
minst en gång per termin.

VA- och Renhållningsavdelning
Arbetet med att minska in- och ut utläckage på ledningsnätet 
är fortsatt prioriterat, vilket har lett till lägre kostnader för 
verksamheten. Vidare fortsätter arbetet med att skydda kom-
munens vattentäkter, målet är att samtliga vattentäkter skall 
skyddas via vattenskyddsområden.

Arbetet med installation av vattenmätare pågår. Cirka 2 300 
av ca 3 000 vattenmätarna är installerade. 

Verksamhetsåret 2014 har för kommunens renhållningsenhet 
präglats av flera stora upphandlingar och igångkörning av nya 
entreprenader. 

Nya avtalspriser har medfört stora kostnadsbesparingar. 
Anläggning av ny återvinningscentral Krokom på börjades 
2014 och kommer att sättas i bruk under 2015. Slambehand-
lingsanläggningarna i Åse och Krokom har under 2014 blivit 
återställda.
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Bygg- och miljönämnd

Kvalitetsuppföljning 2014

Mål Måluppfyllelse Kommentar

Ändringsfrekvens i högre instans. Se kommentar. Redovisas nedan i dokumentet.

Miljö- och hälsoskydd NKI* 70 
(jmf 2013 NKI 66) Se kommentar.

Redovisas under 2015 då undersökningen Insikt 
redovisas för år 2014.

Miljö- och hälsoskydd betygsindex 2015) 
Bemötande 85 (jmf 75 2013) 
Effektivitet 80 (jmf 73 2013) 
Rättsäkerhet 80 (jmf 69 2013)

Se kommentar.
Redovisas under 2015 då undersökningen Insikt 
redovisas för år 2014.

En arbetsplats där sjukfrånvaron är högst 5 
procent Målet uppnått.

RI: Medarbetarundersökning 
Mål: Kvarstår att formulera.

Se kommentar. Målet är formulerat i detaljbudget 2015.

Anställningsvillkor 
Mål: Kvarstår att formulera.

Se kommentar. Målet är formulerat i detaljbudget 2015.

100 procents budgetföljsamhet Målet inte uppnått.
Bygg- och miljönämnden lämnar ett underskott, 
vilket kommenteras under Ekonomiska analys.

85 procent av medborgarna ska få svar inom två 
arbetsdagar	(jmf	66-83%	2012)	 
(jmf	17-67%	2011)

Mellan	34-100%	av	medborgarna	får	svar	inom	
två arbetsdagar

Genom att ha en dialog på avdelningen och i 
organisationen, samt genom förbättrade rutiner 
har målet delvis uppnåtts.

85 procent av medborgarna ska få direkt svar på 
sin	fråga	(jmf	67%	2012)	(jmf	50%	2011) Mellan	67-83%	av	medborgarna	får	direkt	svar	på	

sin fråga.

Genom att ha en dialog på avdelningen och i 
organisationen, samt genom förbättrade rutiner 
har målet nästan uppnåtts.

Samtliga medborgare ska uppfatta att de får ett 
gott	bemötande	(jmf	50-75%	2012)	 
(jmf	33-67%	2011)

Samtliga,	100%,	av	medborgarna	upplever	att	de	
får ett gott bemötande.

Ett relevant mål som känns angeläget att uppnå 
varje gång.

RI: Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna  
Mål: Kvarstår att formulera.

Se kommentar. Målet är formulerat i detaljbudget 2015.

Minst två träffar per år med allmänhet och före-
tagare Målet inte uppnått. Under året har inga träffar genomförts.

NKI = Nöjd Kund Index

VÅRA VERKSAMHETER

Resultatet av bygg- och miljönämndens resultatindikatormål 
Ändringsfrekvens i högre instans under 2014 visar att nio 
ärenden har överklagats under 2014. Av dessa är sex under 
handläggning hos nästa prövningsinstans, Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. 

En överklagan avslogs av länsstyrelsen och två ändrades i 
länsstyrelsens prövning. Bygg- och miljöavdelningen valde 

att inte gå vidare i dessa ärenden för att få dem prövade högre 
upp i rättsinstanserna. En analys av resultatet av bygg- och 
miljönämndens resultatindikatormål Ändringsfrekvens i 
högre instans kommer att ske då materialet är större. Avdel-
ningen arbetar med att definiera högre instans, då ärendena 
avgörs i olika instanser.

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förklaring
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Verksamhetsberättelse 2014
Under året har avdelningen återbesatt en byggnadsinspektörs-
tjänst, vilken var vakant efter en inspektör som gick över till 
en annan förvaltning. Avdelningen har även nyrekryterat en 
administratör och en miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Avdelningen har genom dialog och kartläggning fortsatt att 
arbeta för att effektivisera och tydliggöra olika processer.

Ekonomisk analys
Vad gäller kostnader har avdelningen under året utökats 
med en halvtid byggnadsinspektörstjänst, vilket var en del i 
återbesättning av en vakant tjänst efter en inspektör som gick 
över till en annan förvaltning. Avdelningen har från och med 
maj 2014 anställt en administratör som kommer att ersätta 
den administratör som går i pension våren 2015. Från och 
med september 2014 har avdelningen anställt en miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. En av byggnadsinspektörerna har varit 
föräldraledig under senare delen av året, och där har ingen vi-
karie satts in. På intäktssidan har det skett en minskning inom 
livsmedel bland annat på grund av att Livsmedelsverket tagit 
över anläggningar, förändringar i kontrolltid med mera.

Kort om framtiden
Nämnden kommer under perioden prioritera planerad tillsyn 
enligt miljöbalken och gemensamma insatser för att uppnå 
det kommunövergripande målet att alla ungdomar ska gå ut 
grundskolan med behörighet till gymnasium. 

Fortbildning är en viktig del då det sker ständiga förändringar 
i den lagstiftning enligt vilken nämnden är ansvarig inför och 
avdelningen arbetar utifrån. Fortbildning är också av vikt 

för att kunna bedriva en rättssäker myndighetsutövning och 
för att kunna ge en god service. Det finns dessutom krav i 
lagstiftningen att personal som arbetar inom dessa områden 
ska ha rätt kompetens. Förändringarna i lagstiftningen innebär 
även att information och rådgivning, som är en stor del av 
tillsyn- och kontrollarbetet, i ett tidigt skede bland annat kan 
förhindra lagöverträdelser. 

Avdelningen kommer under 2016 att uppgradera Ecos (ären-
dehanteringssystem), vilket innebär att avdelningen under 
2015 kommer att arbeta med registervård. Uppgraderingen 
och registervården kommer att förenkla planering och upp-
följning avdelningens arbete. 

I samband med valet 2014 fick nämnden en ny ordförande 
och flera nya ledamöter. Dessa kommer att få utbildning inom 
nämndens olika ansvarsområden under 2015.

På Sånghusvallen i Ås kommer ca 15 nya tomter att släppas 
under 2016 vilket innebär bygglovsansökningar för nämnden 
att handlägga.

Viktiga händelser under året
Under året har avdelningen genomfört tre nyrekryteringar. En 
tjänst är en återbesättning av en byggnadsinspektörstjänst, vil-
ken varit vakant efter en inspektör som gått över till en annan 
förvaltning. De övriga två är en administratörstjänst vilken 
kommer att ersättas av en administratör som går i pension 
våren 2015 samt en miljö- och hälsoskyddsinspektör. En av 
byggnadsinspektörerna har varit föräldraledig under senare 
delen av året, och här har ingen vikarie satts in.

VÅRA VERKSAMHETER

Tabell 15 Ekonomisk redovisning för bygg- och miljönämnden 

(tkr)
Redovisat 
2013 netto

Redovisat 
2014 kostnad

Redovisat 
2014 intäkt

Redovisat 
2014 netto

Budget 
2014 netto

Budget-  
avvikelse 2014 

Summa -2 874 -6 498 2 724 -3 774 -3 191 -583
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VÅRA VERKSAMHETER

Revision

Enligt kommunallagen granskar revisorerna all verksamhet 
som bedrivs av styrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar, ge-
mensamma 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 år 2014 har omfattat bland annat 
följande granskningsinsatser:

• Företagshälsovården
• Flyktingverksamheten
• Näringslivsverksamheten
• Kontantkassor
• Leasing av bilar
• Hemtjänstens kostnadsutveckling
• Uppföljning av revisionsrapporter från 2011
• Övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder
• Delårsrapport 2014
• Årsredovisning 2014

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 gransk-
ningen av delårsrapporten 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 två 
tillfällen för ömsesidigt erfarenhetsutbyte 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 och Jämtkrafthallen i 
Ås AB i granskningsrapporter.  

I vårt granskningsarbete har vi biträtts av Deloitte AB.

Ekonomisk redovisning
Under året har vi disponerat vårt anslag enligt följande: 
Budget   2014 976 000
Kostnad 2014 838 000
Budget   2013 948 000
Kostnad 2013 774 000

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
• Uppdatering av samtliga styrdokument
• Förstudie gällande samordnad varudistribution för Öster-

sunds kommun

Årets resultat
Upphandlingssamverkan är etablerad och fungerar väl. 

Antalet upphandlade avtalsområden vid årets slut är cirka 90 
stycken. Exempel på upphandlingar som genomförts under 
året är livsmedel, VA-material och resebyråtjänster.

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 sju överprövningar begärts. I inget av fallen 
har meddelats dom till nämndens nackdel. 

Under året har flera informations- och utbildningsinsat-
ser genomförts. I maj månad genomfördes exempelvis en 
utbildning i kommande regelförändringar gällande Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) för länets kommuner och totalt 
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Tabell 16 Ekonomisk redovisning för Gemensam nämnd för upphandling

(tkr) 2012 2013 2014 Budget Avvikelser

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 3 382 3 708 3 951 4 015 -64

Intäkter övriga avtalsparter 345 352 370 370 -

Intäkter kvalitetssäkring Östersund och Åre 324 330 346 346 -

Intäkter uppdragsupphandlingar 631 911 558 819 -261

Summa intäkter 4 682 5 301 5 225 5 550 -325

Personalkostnader 3 677 4 157 4 176 4 413 -237

Övriga kostnader 1 006 1 146 1 049 1 137 -88

Summa kostnader 4 683 5 303 5 225 5 550 -325

Resultat -1 -2 0 0 0

Varav återbetalning till samverkande kommuner 375 120 64 - -

VÅRA VERKSAMHETER

deltog ungefär hundra personer. Upphandlingskontoret har 
också utbildat flera av kommunernas ledningsgrupper inom 
offentlig upphandling.

Ett större arbete under året har varit genomgång, uppdatering 
och tillskapande av styrdokument och riktlinjer för att effekti-
visera och säkra upphandlingsprocessen och övriga processer 
på upphandlingskontoret.

Upphandlingskontoret har aktivt deltagit i en förstudie gäl-
lande samordnad varudistribution i Östersunds kommun. 
Förstudien har under året avslutats och överlämnats till Öster-
sunds kommun.

Ekonomi
Upphandlingskontorets resultat är i princip ett nollresultat i 
enlighet med upprättat samverkansavtal. Återbetalning med 

64 tkr har gjorts. Orsak till återbetalning är att härleda till 
något lägre kostnader än beräknat.

Framtid
Under 2016 förändras regelverket kring offentlig upphandling 
på ett mer omfattande sätt. En ny lag om offentlig upphand-
ling träder i kraft, nya överprövningsregler kommer med all 
sannolikhet till och vi erhåller ett mer detaljstyrt regelverk 
gällande tjänstekoncessioner.

Ovanstående innebär ett förberedande under 2015 vilket 
åtminstone initialt kom-mer att kräva större arbetsinsatser. 
Sannolikt är att upphandlingsarbetet blir något mer komplice-
rat samtidigt som det också ger nya möjligheter, framförallt 
vad gäller kravställande inom hållbar upphandling.

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 plus 
8,3 mnkr, att jämföras med budget som låg på ett 
nollresultat. I samband med delårsrapporten per augusti 
prognostiserades ett resultat på plus 2,9 mnkr. Inför 2014 
beslutade ägarkommunerna att förstärka resurstilldelningen. 
Det innebar bl.a. att elevplatspriserna skrevs upp med i 
genomsnitt 6,7 procent. För att få en budget i balans krävdes 
dock fortsatta kostnadsreduceringar med cirka 5 mnkr. De två 
största orsakerna till att förbundets resultat blev drygt 8 mnkr 
bättre än planerat var lägre pensionskostnader än budgeterat, 
samt att antalet elever som sökte till förbundets egna 
utbildningar var fler än planerat, vilket gav högre intäkter. 

Viktiga händelser under året
Skolverket har tillstyrkt att förbundet kan utöka sitt utbud av 
idrottsutbildningar med konståkning. Förbundet har under 

året fått 4,6 mnkr i bidragsmedel från Skolverket bland annat 
för att utveckla nya former för arbetsplatsförlagt lärande, 
yrkesintroduktion och elevhälsa.

Byggandet av gymnasiebyn har följt tidplanen och under 
året har två nya byggnader uppförts, samtidigt som befintliga 
byggnader har renoverats.

Inom ramen för förbundets arbete med internationalisering 
har exempelvis gymnasiesärskolan haft utbyten med 
Nicaragua, Fyrvalla med USA, och Wargentin med 
samarbetspartners i Frankrike och på Malta. 

Samarbetet mellan Mittuniversitetet och de 
högskoleförberedande programmen har fortsatt.

Förbundets rektorer har ägnat stor kraft åt att utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet på sina respektive enheter i syfte 
att skapa tydliga åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Måluppfyllelse
Fyra av fem resultatmål som är kopplade mot förbundets 
uppdrag i förbundsordning och ägardirektiv är uppfyllda. 
Förbundet har däremot inte lyckats uppfylla de fem mål 
för den statligt styrda utbildningsverksamheten som är 
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Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund består av ägarkommunerna 
Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke och Ragunda. 
Krokoms ägarandel är för närvarande 17,5 procent. Från och 
med 2015 utökas förbundet i och med att Härjedalens kom-
mun blir medlem. I och med detta blir också förbundet ett av 
landets största räddningstjänstförbund, med störst yta, störst 
antal brandstationer, flest antal personal i beredskap, flest 
fordon och flest antal deltidsbrandmän.

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

Syftet med förbundet är att optimera resurser som idag är ut-
spridda på de olika kommunerna Verksamheten ska var inrik-
tad på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön 
ett med hänsyn tagen till de lokala förhållandena,tillfredsstäl-
lande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Resultat	och	finansiell	ställning
För 2014 redovisar förbundet ett positivt resultat om 0,8 
mnkr. Årets omsättning uppgick till 101 mnkr. Enligt för-
bundsordningen får förbundet behålla ett ackumulerat över-
skott motsvarande 10 procent av verksamhetens nettokostnad. 
Med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 7,7 mnkr 
vilket motsvarar 8,4 procent av verksamhetens nettokostnad.

Viktiga händelser under året
Verksamheten har under året bedrivits enligt intentionerna 
i gällande lagstiftningar förs skydd mot olyckor samt enligt 
av direktionen uppsatta mål. Omfattande arbete har genom-
förts under 2014 för att förbereda inför Härjedalens inträde i 
förbundet from 2015. 

Verksamheten under 2014 har varit omfattande och antalet 
genomförda insatser har ökat med 20 procent jämfört med 
2013. Det är framför allt IVPA-insatser (i väntan på ambu-
lans) som ökat, men den torra sommaren medförde även en 
ökning av antalet skogsbränder. Förbundets förebyggande 
verksamhet fortsätter att öka, årets ärenden passerade 2 000 
och jämfört med året innan har antalet ärenden ökat med 25 
procent. Skälet till denna stora ökning är bland annat förbun-
dets förebyggande verksamhet i Härjedalen.

Rekryteringen av beredskapsanställd personal (deltidsbrand-
män) har under 2014 varit en stor utmaning. Detta gäller även 
kommande år. Under året har antalet som slutat sin anställ-
ning varit färre än föregående år, samtidigt som rekryteringen 
legat kvar på samma nivå. Trots detta finns fortfarande ett an-
tal vakanser som påverkar förmågan att upprätthålla beslutad 
beredskapsnivå, speciellt under sommarmånaderna.

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen är god med undantag för tillsynsverksamhe-
ten som inte når uppsatta mål. Detta förklaras delvis av brist 
på personella resurser, men även den ökade insatsfrekvensen 
har bidragit till detta. Merparten av personalen inom den fö-

jämförbara mot tidigare år. Förklaringen ligger främst i för 
högt ställda mål med hänsyn till de ökade kraven i den nya 
gymnasieskolan, vilket var svårt att förutse när målen for-
mulerades. Nio mål har reviderats inför 2014 vilket innebär 
att dessa inte kan jämföras bakåt i tiden, och måluppfyllelse 
går inte att mäta för 2014.

Tabell 19 Ekonomisk redovisning Jämtlands gymnasieförbund
Resultaträkning 2014 2013
Kommunbidrag Krokom 62,8 63,9

Kommunbidrag övriga 269,8 266,2

Intäkter 157,7 154,3

Kostnader -473 -472

Avskrivningar -8,8 -8,4

Verksamhetens netto 8,2 4,3

Finansnetto 0,1 -1,9

Resultat 8,3 2,4

Balansräkning 2014 2013
Tillgångar

Anläggningstillgångar 21,9 23,6

Omsättningstillgångar 67,8 55,5

Summa tillgångar 89,7 79,1

Eget kapital 10,7 2,4

- därav årets resultat 8,3 2,4

Avsättningar 21 19,5

Skulder

Långfristiga 0,1 0,3

Kortfristiga 57,9 56,9

Summa skulder 89,7 79,1

Elevkostnader (mnkr) 2014 2013
Elever i egna skolor 43,7 42,0

Elever i övriga skolor 14,5 17,7

Summa elevplatskostnad 58,2 59,7

Inackorderingsbidrag 1,1 1,3

Skolskjutsar 3,5 2,8

Summa 62,8 63,8

Elevantal genomsnitt vt-ht 2013 2014
Elever i egna skolor 371,5

Elever i andra kommuner 33,5

Elever i friskolor 138,5

Summa 543,5

(Krokom budgeterade för 536 elever)
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Krokomsbostäder AB

Krokomsbostäders uppdrag är att tillhandahålla bostäder och 
lokaler av bra kvalitet och med god boendemiljö, både ute 
och inne, till enskilda personer, företag och offentlig sektor. 
Objekten skall upplåtas med hyresrätt på marknadsmässiga 
villkor. Bolaget skall för löpande drift inte vara beroende av 
andra tillskott utöver hyresintäkter och ägarkapital.

Ägardirektiv – uppföljning
Bolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med de nya 
redovisningsregler (K3) som gäller för bolaget och därför har 
samtliga jämförelsesiffror i Krokomsbostäders årsredovisning 
avseende år 2013 räknats om.

Soliditeten har minskat marginellt från 15,6  till 15,1 procent. 
Vid beräkning av soliditeten för 2014 har inte ersättningsfon-
den för brand tagits med i beräkningen, detta då ersättnings-
fonden kommer minska anskaffningskostnaden för det hus 
som ska byggas som ersättning för det hus som brann ned i 
Ås under 2014. Att soliditeten minskat beror på att bolaget 
investerat mycket under året.
 
Bolaget lämnar information löpande till ägaren. Ekonomisk 
redovisning har skett i form av kvartalsrapporter per den 

rebyggande verksamheten tjänstgör även som inre befäl som 
inblandad i samtliga pågående insatser.

Tabell 20 Ekonomisk redovisning för Räddningstjänstförbundet
Resultaträkning 2014 2013

Kommunbidrag Krokom 16,3 16

Kommunbidrag övriga 78 78,6

Intäkter 6,7 8,1

Kostnader -95,6 -95,7

Avskrivningar -4,2 -3,7

Verksamhetens netto 1,2 3,3

Finansnetto -0,4 -2

Årets resultat 0,8 1,2

Balansräkning 2014 2013

Tillgångar

Anläggningstillgångar 40,7 40,8

Omsättningstillgångar 33,8 25,2

Summa tillgångar 74,4 65,9

Eget kapital 7,8 6,9

- därav årets resultat 0,8 1,2

Avsättningar 20,7 19,6

Skulder

Långfristiga 1,2 2,1

Kortfristiga 44,8 37,4

Summa skulder och eget kapital 74,4 65,9

sista mars, juni och september. Vid varje rapport har även en 
prognos för helåret lämnats. Bolaget följer tillämpliga rutiner 
och policyer som gäller för Krokoms kommun.

Under året har 15 mnkr nyupplånats för att stärka upp bola-
gets likviditet efter byggnationen av det nya kontorshuset på 
Frisörvägen 6 i Krokom samt de omfattande energisparin- 
vesteringar som gjorts i fastighetsbeståndet under 2013 
och 2014. De totala av- och nedskrivningarna uppgår till 
17,7 mnkr, varav fastighetsavskrivningarna svarar för 11,7 
mnkr, nedskrivning av fastigheter med 4,1 mnkr samt övriga 
avskrivningar med 1,9 mnkr. Soliditeten har ökat stadigt de 
senaste tio åren från 4,6 till 15,1 procent, 

Bruttoräntan på fastighetslånen har under året uppgått till 2,3 
procent vilket är 0,1 procentenheter lägre än föregående år. 
Bolaget har utöver räntan betalat en bor-gensavgift till kom-
munen om 1,815 mnkr, motsvarande 0,6 procent av bolagets 
genomsnittliga låneskuld. 

Underhåll
Under 2014 har följande större underhållsåtgärder gjorts på 
fastighetsbeståndet: Renovering i mindre omfattning av cirka 
125 lägenheter, asfaltering vid Hällebo, utemiljö vid Bloms-
tergården i Krokom, dränering av husgrund på Skolvägen i 
Trångsviken, nya förrådsdörrar på Orionvägen i Byskogen. 
Utöver detta har en rad mindre underhållsinsatser gjorts under 
bolagets eget energisparprojekt (EPIR) för att minska energi-
åtgången och förbättra fastigheternas driftnetto. 

Det totala underhållet, både planerat underhåll och akut 
underhåll i form av reparationer, har ökat något från 155,60 
kronor år 2013 till 159,10 kronor per kvadratmeter 2014. I 
och med de nya redovisningsreglerna är det en hel del av det 
som, före år 2013, bokfördes som underhåll som, från och 
med 2013, bokförs som investering och skrivs av på åtgär-
dens ekonomiska livslängd. 

Investeringar
Styrelsen för bolaget beslutade att avsätta 19,75 mnkr under 
åren 2011–2014 för investeringar i energisparåtgärder. 
Målsättningen med investeringarna var att minska bolagets 
normalårskorrigerade energiförbrukning med 20 procent till 
år 2015 jämfört med år 2009 som sattes som jämförelseår. 
Under 2014 avslutades den största investeringen (drygt 13 
mnkr) inom detta projekt när hela fjärrvärme och ventilations-
systemet för ”gamla Stiftelsen” byttes ut. I investeringen 
ingick även ett datoriserat styr- och övervakningssystem för 
en effektiv och säker drift. Till och med utgången av 2014 
var minskningen cirka 12 procent men med intrimning och 
optimering av genomförda åtgärder kommer minskningen 
på årsbasis bli betydligt större, osäkert dock om målet om 20 
procents minskning nås redan under år 2015.

Bolaget har under året färdigställt parkeringsplatser och ute-
miljön kring den nya kontorsbyggnaden i Krokom. Takbyten 
har gjorts på Tors- och Lokesväg i Ås samt på Hallströmsväg 
i Nälden. På Hällebo har en omfattande fasadrenovering 
gjorts. Fyra tidigare avställda lägenheter i Änge har totalreno-
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verats och är nu uthyrda. Hissbyten har gjorts på Genvägen 3 
i Krokom. Brandlarm har uppgraderats på såväl Sol-backa 
som Hällebo. Tio badrum har renoverats på Strindbergs väg 
i Krokom och på Tors och Lokes väg har fyrtio garageportar 
bytts ut till nya med automatik. 
Utöver detta har tre nya och en begagnad åkgräsklippare 
köpts in under året samt en del kontorsinventarier. 

Uthyrning
Lägenhetsbeståndet består av 1 113 lägenheter samt 118 bo-
städer i äldreboenden totalt 1 231 bostäder, vilket är fyra färre 
än föregående år. Detta på grund av branden i Ås där åtta 
lägenheter försvann men sedan har det tillkommit fyra nya i 
Änge som tidigare varit avställda. Antalet lediga lägenheter 
uppgick vid årets slut till 19 stycken motsvarande 1,5 procent 
av beståndet vilket är 38 stycken färre än 2013. Antalet 
avflyttningar har minskat från 273 stycken år 2013 till 251 
stycken år 2014.

Personal
Antalet anställda vid årsskiftet var 38 personer, totala sys-
selsättningen var 33,91 heltidstjänster vilket är en ökning med  
tre tjänster jämfört med föregående år. Väldigt positivt är att 
sjukfrånvaron håller sig på 3,9 procent vilket är samma nivå 
som år 2013.

Framtid
Bolaget är väl rustat inför framtiden, driftnettot har förbättrats 
successivt och vid en intern värdering av bolagets fastigheter 
så framkommer det att det bedömda marknadsvärdet väl sva-
rar upp mot det bokförda värdet för bolagets fastigheter. 
Krokoms kommun har aviserat en ökning av antalet nyanlän-
da till kommunen som behöver bostad, vidare har bostadskön 
till framför allt Åsområdet ökat under flera år och därför har 
bolaget beslutat att inleda en förstudie om en förtätning av hy-
reslägenheter vid kvarteret Freja i centrala Ås där förstudien 

visar på en möjlighet att producera 40–60 nya hyreslägenhe-
ter. Vidare har bolaget begärt och beviljats ett planbesked om 
att ta fram en detaljplan vid Sjövillan i södra Ås med målsätt-
ning att skapa ytterligare 40–60 lägenheter i strandnära läge.
Bolaget har från 2013 att tillämpa de nya redovisningsreg-
lerna enligt K3. Det här har gett bolaget möjlighet att utöka 
sina underhållsinvesteringar då resultateffekten fördelas på 
många år framåt i tiden. K3-reglerna gör att över tid kommer 
en stor del av bolagets underhållskostnader att bokföras som 
avskrivningskostnader men även att bolagets synliga soliditet 
kommer stärkas då de kommande årens redovisade resultat 
blir betydligt bättre än med de tidigare redovisningsreglerna.

Tabell 21 Ekonomisk redovisning för Krokomsbostäder AB
Resultaträkning 2014 2013

Rörelseintäkter 112,2 97,6

Rörelsekostnader -90,9 -82,9

Rörelseresultat 21,3 14,7

Finansiella nettokostnader -8,7 -8,8

Beslutsdispositioner -10,1 -0,0

Skatt -0,8 -0,1

Årets resultat 1,7 5,8

Balansräkning tillgångar 2014 2013

Anläggningstillgångar 376,8 374,0

Omsättningstillgångar 24,8 4,6

Summa tillgångar 401,6 378,6

Eget kapital 60,5 58,7

Långa skulder 320,2 295,1

Korta skulder 20,9 24,8

Summa skulder och eget kapital 401,6 378,6
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KOMMUNEN KONCERNEN

Verksamhet 
(belopp i mnkr)

Not Bokslut
2014

Budget 
2014

Avvikelse 
mot budget

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Intäkter 1 172,1 198,4 -26,3 189,4 183,7 276,3 277,7

Kostnader 1 -974,4 -997,4 23,1 -951,9 -920,4 -1 044,3 -1 013,2

Avskrivningar 2-3 -31,8 -32,0 0,2 -38,2 -28,8 -53,8 -53,5

RESULTAT 1

Verksamheternas nettokostnad

-834,0 -831,0 -3,0 -800,7 -765,5 -821,8 -789,0

KOMMUNALSKATT

Skatteintäkter

4 569,3 572,6 -3,3 555,1 543,5 569,3 555,1

Generella statsbidrag och utjämning 4 266,8 266,5 0,3 262,0 246,5 266,8 262,0

Resultat efter kommunalskatt 2,1 8,1 -6,0 16,4 24,5 14,3 28,1

FINANSIELLA

Intäkter 5 4,7 3,5 1,2 6,2 3,5 3,0 4,5

Kostnader 5 -5,9 -7,5 1,6 -10,0 -6,1 -13,0 -17,9

RESULTAT 2

Resultat före extraordinära kost-
nader/intäkter

0,9 4,1 -3,2 12,6 21,9 4,3 14,7

KOSTNADER/INTÄKTER

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Avsättning

Disp ur resultatutjämningsreserv 0,0

ÅRETS RESULTAT 6 0,9 4,1 -3,2 12,6 21,9 4,3 14,7

Resultaträkning

NYCKELTAL Bokslut
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

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

Intäkter i andel av kostn 18% 20% 20% 20% 26% 26%

Resultat 1 i andel av skatt/bidrag 100% 99% 98% 97% 98% 94%

Räntenetto i andel av skatt/bidrag 0,1% 0,5% 0,5% 0,3% 1,2% 1,8%

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

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

Årets resultat i andel av  
skatteintäkterna

0,1% 0,5% 1,5% 2,8% 0,5% 4,6%
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Balansräkning

KOMMUNEN KONCERNEN

(belopp i mnkr)
Not Bokslut

2014
Budget 

2013
Budget 

2012
Bokslut 

2014
Bokslut 

2013
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 2 563,9 564,2 562,2 915,0 906,4

Inventarier 3 23,5 24,1 25,9 35,8 37,5

Summa materiella anläggningstillgångar 587,4 588,3 588,1 950,8 943,9

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 7 18,5 16,6 14,7 35,3 11,0

Långfristiga fordringar 7 17,5 18,0 18,3 19,8 20,3

Summa finansiella anläggningstillgångar 36,0 34,6 33 55,1 31,3

Summa anläggningstillgångar 623,4 622,9 621,1 1 005,9 975,2

Omsättningstillgångar

Förråd mm. 0,4 0,3

Fordringar 8 57,3 63,2 70,4 74,5 70,0

Kassa och bank 9 48,6 63,7 51,8 53,7 66,7

Summa omsättningstillgångar 105,9 126,9 122,2 128,6 137,0

Summa tillgångar 729,3 749,8 743,3 1 134,5 1 112,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 6 373,8 361,2 339,3 428,3 385,5*

Årets förändring av eget kapital 6 0,9 12,6 21,9 4,3 14,7

Summa eget kapital 374,7 373,8 361,2 432,6 400,3

Avsättningar

Avsättning för pensioner 15 46,0 43,2 34,9 53,6 50,4

Avsättning för återställande av deponier 1,9 1,9 1,9 12,4 2,3

Skulder

Långfristiga skulder 11 160,0 180,0 205,0 470,2 475,4

Kortfristiga skulder 10 146,7 150,9 140,3 165,7 183,8

Summa skulder 306,7 330,9 345,3 635,9 659,2

Summa skulder och eget kapital 729,3 749,8 743,3 1 134,5 1 112,2

Ställda panter och ansvarsförbindelser mm

Borgensåtaganden 12 323,3 307,7 308,6 13,3 12,9

Ansvarsförbindelser pensioner 13 436,6 453,9 427,1 436,6 453,9

Framtida årliga förfallobelopp leasing 14 4,1 3,8 3,3 4,1 3,8

Villkorat ägartillskott

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

NYCKELTAL

Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) 72% 84% 87% 78% 75%

Lån till anläggningstillgångar 26% 29% 33% 47% 49%

Soliditet (långsiktig betalningsförmåga) 51% 50% 49% 38% 36%

Soliditet inkl ansvarsförbindelse för pensioner -8% -11% -9% 0% -5%

* Krokomsbostäder har korrigerat sin ingående balans med +4,5 mnkr till följd av nya regler och med +23,5 mnkr till följd av gynnande beslut i omprövning av tidigare 
taxeringar. 2013 års belopp är inte justerade för denna förändring. Se vidare under ekonomisk översikt.
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Kassaflödesanalys
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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.

KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2014 2013 2012 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat från resultaträkningen 0,9 12,6 21,9 4,3 14,7

Justering för av- och nedskrivningar 31,8 38,2 28,8 51,9 53,5

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

Justering för ianspråktagna avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,2 0,3 2,1 12,1 0,3

Medel från löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapitalet (delsumma)

35,3 59,4 53,8 71,6 77,8

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 8 5,9 7,3 -2,3 -8,3 9,6

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

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 10 -4,2 10,6 4,0 -6,3 10,8

37,0 77,3 55,5 56,9 98,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 2-3 -31,1 -40,2 -79,0 56,5 -70,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2-3 0,3 1,4 0,4 1,4

Investering	i	finansiella	anläggningstillgångar 7 -1,9 -2,2 -1,9 -2,2

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

-32,7 -40,7 -79,0 -58,0 -70,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 11 0,0 50,0 15,0 0,0

Amortering av skuld 11 -20,0 -25,0 -0,9 -20,2 -25,1

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

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

-19,4 -24,7 49,8 -4,6 -25,2

ÅRETS KASSAFLÖDE -15,1 11,9 26,3 -5,7 2,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

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

Likvida medel vid årets slut 9 48,6 63,7 51,8 61,6 67,3

-15,1 11,9 26,3 -5,7 2,3
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Noter

NOT 1 Externa kostnader/intäkter i verksamheterna

KOMMUNEN

Kostnad Intäkt Resultat Budget Avvikelse

Saldo enligt driftredovisning: -975 391 173 181 -802 210 -799 008 -3 202

KONCERNEN

Gymnasieförbundet	19	% -89 415,0 92 625,0 3 210,0

Räddningstjänstförbundet	17	% -16 732,0 17 679,0 947,0

Krokomsbostäder	100	% -82 144,0 112 207,0 30 063,0

Avgår koncerninterna poster 119 415,0 -119 415,0 0,0

delsumma förbund och bolag -68 876,0 103 096,0 34 220,0

Koncernens externa -1 044 267,0 276 277,0 -767 990,0

INTÄKTSFÖRDELNING KOMMUNEN 2014 2013 Ändring (%)

Skatter och bidrag

Skatter 569,3 555,1 2,6%

Utjämning 266,8 262,0 1,8%

Summa skatter och bidrag 836,1 817,1

Övriga externa intäkter:

Försäljningsmedel 9,8 9,2 6,5%

Taxor och avgifter 52,6 53,1 -0,9%

Hyror och arrenden 21,0 22,4 -6,2%

Bidrag 75,6 67,1 12,7%

Sålda tjänster/verksamhet 11,0 23,6 -53,4%

Sålda anläggningstillgångar 0,4 1,0 -60,0%

Övrigt 1,7 13,0 -86,9%

Summa övr externa intäkter 172,1 189,4 -9,1%

Summa externa intäkter 1 008,2 1 006,5 0,2%

KOSTNADSFÖRDELNING KOMMUNEN 2014 2013 Ändring (%)

Bidrag och transfereringar 26,7 25,9 3,1%

Personal 575,0 555,5 3,5%

Material 51,1 50,9 0,4%

Tjänster inkl köp av verksamhet 322,3 319,6 0,8%

Periodisering och reaförluster 0,0 0,0

Summa externa kostnader 975,1 951,9 2,4%

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

KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Markreserv

Anskaffningsvärde 21,5 21,6 31,3 31,4

Årets nyanskaffningar 0,2 0,2

Ackumulerade upp/nedskrivningar -2,6 -2,7 -2,9 -2,9

Årets upp/nedskrivningar -0,2 -0,2

Årets försäljningar, bokfört värde

Delsumma 18,9 18,9 28,4 28,5

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 546,2 531,1 546,2 531,1

Årets nyanskaffningar 13,5 19,0 13,5 19,0

Ackumulerade avskrivningar -167,6 -153,4 -167,6 -153,4

Årets avskrivningar -18,0 -17,7 -18,0 -17,7

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

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

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

Överflyttat	till	Markreserv

Delsumma 376,3 381,2 376,3 381,2

Fastigheter för affärsverksamhet

Anskaffningsvärde 79,1 77,2 79,1 77,2

Årets nyanskaffningar 10,0 4,2 10,0 4,2

Ackumulerade avskrivningar -25,4 -24,9 -25,4 -24,9

Årets avskrivningar -3,1 -2,7 -3,1 -2,7

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

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0

Bokfört värde Krokomsbostäder netto 0,0 336,4 308,5

Delsumma 60,6 53,8 397,0 362,3

Publika fastigheter

Anskaffningsvärde 59,8 60,9 59,8 60,9

Årets nyanskaffningar 1,8 0,9 1,8 0,9

Ackumulerade avskrivningar -21,4 -20,6 -21,4 -20,6

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

Ackumulerade upp/nedskrivningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,3

Årets upp/nedskrivningar -0,3 -0,3

Årets försäljningar, bokfört värde -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

Delsumma 37,6 38,3 37,6 38,3



Årsredovisning 2014         57

VÅRA RÄKENSKAPER

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

KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Fastigheter för annan verksamhet

Anskaffningsvärde 30,7 20,7 30,7 20,7

Årets nyanskaffningar 1,0 10,2 1,0 10,2

Ackumulerade avskrivningar -2,7 -2,1 -2,7 -2,1

Årets avskrivningar -1,4 -0,7 -1,4 -0,7

Ackumulerade upp/nedskrivningar -8,3 -8,3 0,0

Årets upp/nedskrivningar -1,3 -1,3

Nedskrivning Torsta Ås -7,1 -7,1

Årets försäljningar, bokfört värde

Delsumma 19,3 19,7 19,3 19,7

Exploateringsfastigheter

Anskaffningsvärde 51,9 51,7 51,9 51,7

Årets nyanskaffningar 0,9 0,6 0,9 0,6

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

Årets upp/nedskrivningar 0,0

Årets försäljningar, bokfört värde -2,1 -0,4 -2,1 -0,4

Flyttningar

Delsumma 51,2 52,4 51,2 52,4

Pågående ny- till- ombyggnad

Anskaffningsvärde 5,2 24,0

Årets nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

Ackumulerade upp/nedskrivningar

Årets upp/nedskrivningar

Årets försäljningar, bokfört värde

Justerat anskaffningsvärde

Delsumma 5,2 24,0

Summa fastigheter/anläggningar 563,9 564,3 915,0 906,4
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NOT 3 Maskiner och inventarier

NOT 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 22:52

KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 62,3 65,5 106,1 103,7

Årets nyanskaffningar 6,8 6,3 9,9 11,7

Ackumulerade avskrivningar -38,2 -39,6 -68,4 -65,9

Årets avskrivningar -7,4 -8,1 -11,8 -12,0

Ackumulerade upp/nedskrivningar

Årets upp/nedskrivningar

Årets försäljningar, bokfört värde

Flyttningar netto

Summa maskiner och inventarier 23,5 24,1 35,8 37,5

 
(tkr)

KOMMUNEN

Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 570 904 572 700 558 478

Slutavräkning föregående år -1 488 -3 211

Mellankommunal utjämning -144 -100 -141

Summa skatteintäkter 569 272 572 600 555 126

Bidrags- och avgiftsintäkter

Inkomstutjämningsbidrag 157 693 157 700 158 385

Strukturbidrag 12 767 12 800 11 235

Kostnadutjämningsbidrag 49 390 49 400 44 240

Bidrag för LSS-utjämning 15 208 15 200 14 419

Regleringsavgift 3 389 3 400 6 649

Fastighetsavgift 28 407 28 000 27 075

Summa bidragsintäkter 266 854 266 500 262 003

Totalt 836 126 839 100 817 129
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NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

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

 
(tkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Intäkter:

Likvida medel 240 543 338 713

Utdelning 2 306 2 583 2 306 2 583

Borgensavgift 1 815 1 770 0 0

Övrigt 337 1 247 337 1 247

Summa intäkter: 4 698 6 143 2 981 4 543

Kostnader:

Anläggningslån 5 260 5 973 12 280 13 210

Ränta pensionsskuld 541 3 724 587 4 458

Övrigt 171 306 176 306

Summa kostnader 5 972 10 003 13 043 17 974

(mnkr)
KOMMUNEN

2014 2013

Ingående balans 373,8 361,2

Förändring utanför resultaträkning

Årets resultat 0,9 12,6

Utgående balans 374,7 373,8

(varav jämförelsestörande poster:

- återbetalning försäkringspremier 0,0 13,0

- sänkt diskonteringsränta 0,0 -3,2)

Specifikation av förändring över resultaträkning

Anläggningskapital 17,7 18,5

Rörelsekapital -16,8 -5,9

Förändring över resultaträkning 0,9 12,6

Balanskravsutredning KOMMUNEN

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Årets resultat 33,7 21,9 12,6 0,9

Justeringar realisationsvinster 0 0 -1 0

Justering synnerliga skäl 0 0 0 0

Balanskravsresultat 33,7 21,9 11,6 0,9

"Öronmärkning" pensioner -14

Justerat resultat 19,7 21,9 11,6 0,9

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

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

Disponerat Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Ackumulerad Resultutjämningsreserv 10,2 16,7 16,7 16,7
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NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar

NOT 9 Likvida medel

NOT 8 Kortfristiga fordringar

Fakturafordringarnas värde har nedjusterats med 1 036,6 tkr avseende obetalda fordringar per 14-12-31 med förfallodag t o m 2013-12-31.  
Motsvarande belopp 2013 var 1 092 tkr.

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

KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Spec. utlämnade lån

-Näskottshallen 0,5 0,5 0,5 0,5

-Länstrafiken 0,3 0,3 0,3 0,3

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

-Jämtidrottshallen i Ås AB 14,0 14,5 14,0 14,5

-Östersunds kommun 2,3 2,3

Summa: 17,5 18,0 19,8 20,3

KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Specifikation värdepapper mm

-aktier/andelar koncernföretag 6,6 6,6 0,9 0,9

-aktier/andelar övriga företag 11,3 9,4 11,5 9,5

-uppskjutna skattefordringar 22,3

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

Summa: 18,5 16,6 35,3 11,0

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2014 2013

-statlig fordran 1,1 1,0

-div avgifter 9,1 8,6

-periodiserat 9,3 14,3

-EU-fordran 0,1

-div lån

-mervärdesskatt 5,6 6,1

-övrigt 32,1 33,2

Summa 57,3 63,2

Förändring (+= ökning) -5,9 -7,2

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Totalsaldo koncernkonto kommunen och Krokomsbostäder

-banktillgodohavanden 48,5 63,6 53,7 66,6

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

Summa 48,6 63,7 53,8 66,7

Förändring (+= ökning) -15,1 11,9 -5,7 7,8
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NOT 10 Kortfristiga skulder

NOT 11 Långfristiga skulder

Låneskulden har minskat med 20 mnkr i kommunen och ökat med 15 mnkr i Krokomsbostäder AB. Genomsnittlig ränta på låneportföljen per 2014-12-31  
var	2,45%	(3,07%)

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2014 2013

-periodiserat 41,1 49,0

-leverantörsskulder 35,5 35,5

-personalens skatter 8,3 8,1

-semesterlöneskuld inkl okompens. övertid 34,2 32,5

-skatteskulder 4,8 5,9

-övrigt 22,8 20,1

Summa: 146,7 150,9

Förändring (+= ökning) -4,2 10,6

 
(mnkr)

KOMMUNEN

Skuldförändring 2014 2013

Ingående låneskuld 180,0 205,0

Nyupplåningar/amortering -20,0 -25,0

Utgående låneskuld 160,0 180,0

Förfallotider KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

mnkr procent mnkr procent mnkr procent

Låneskuldens struktur - lånelängd

Andel som förfaller inom 1 år 25 16% 145 47% 170 36%

Andel som förfaller mellan 1-2 år 45 28% 65 21% 110 23%

Andel som förfaller mellan 2-3 år 30 19% 100 32% 130 28%

Andel som förfaller mellan 3-4 år 35 22% 0 0% 35 7%

Andel som förfaller mellan 4-5 år 25 16% 0 0% 25 5%

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

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

Summa 160 100% 310 100% 470 100%

Räntor 
Låneskuldens struktur - räntor

KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

Andel med rörlig ränta 0% 0% 5%

Andel med fast ränta 100% 100% 95%

Genomsnittsränta 2,94% 2,19% 2,45%
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NOT 12 Borgensåtaganden

Anmärkning: Kommunen har inte behövt lösa in några borgensåtaganden 2014

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 förplik-
telser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 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 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin-
vest ekonomisk förening.

Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Krokoms	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförbindelse,	kan	noteras	att	per	2014-12-31	uppgick	Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktel-
serna	uppgick	till	694	707	089	kronor,	0,23229	%	(0,24341	%)	och	andelen	av	de	totala	tillgångarna	uppgick	till	676	024	077	kronor,	0,23253	%	(0,24321%).

 

NOT 13 Ansvarsförbindelser

NOT 14 Framtida årliga belopp leasingavgifter

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

-Krokomsbostäder 310,0 295,0

-bostadslån egna hem 1,9 2,2 1,9 2,2

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

-bygdegårdar 2,9 3,1 2,9 3,1

-äldrekooperativ 1,7 2,0 1,7 2,0

-förskolor 0,7 0,8 0,7 0,8

-övrigt 1,4 0,1 1,4 0,3

Summa: 323,3 307,7 13,3 12,9

KOMMUNEN

2014 2013

 Pensioner intjänade t o m 1997-12-31

 Ingående pensionsskuld 453,9 427,1

 Utbetalningar -13,5 -13,2

 Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 3,8 10,6

 Aktualisering -2,0 -0,7

 Grundändring

 Förändrad diskonteringsränta 0,0 27,3

 Övrigt -2,2 -2,4

	Årets	förändring	av	löneskatt,	24,26% -3,4 5,2

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt 436,6 453,9

 
(tkr)

KOMMUNEN

2014 2013

Betalda leasingavgifter 2 880 2 361

Årliga förfallobelopp 4 067 3 799

Varav

- Förfallotidpunkt, inom 1 år 2 226 2 161

- Förfallotidpunkt, inom 2-6 år 1 841 1 638
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NOT 15 Pensionsförpliktelser

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

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

NOT 16 Villkorat ägartillskott

Bidrag motsvarande lånekostnaderna för ett femårigt underhållslån har under 1994-99 utbetalats till Krokomsbostäder AB med respektive 1 740, 2 792, 2 612,  
2 432, 2 252 och 872 Tkr. Kommunens ägartillskott ska återbetalas då företagets reservfond återuppbyggts till 10 mnkr.

KOMMUNEN KONCERNEN

Förpliktelse per 31 dec 2014 2013 2014 2013

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 46,0 43,2 53,7 50,4

Ansvarsförbindelser för pensionsskuld 436,6 453,9 436,6 453,9

Avgiftsbestämd ålderspension 22,8 21,9 25,1 24,2

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

Totala förpliktelser 505,4 519,0 515,4 528,5

(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26 procent)* 98,5 101,3 100,8 96,5

KOMMUNEN

Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt 2014 2013

Ingående avsättning inkl löneskatt 41,0 32,1

Utbetalningar -1,2 -1,2

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 0,5 0,7

Nyintjänande under året 2,8 4,8

Förändrad diskonteringsränta 0,0 2,5

Övrigt 0,1 0,4

Årets	förändring	av	löneskatt,	24,26% 0,5 1,7

Avsättning för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-SAP 43,7 41,0

KOMMUNEN

Avsättningar för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP, 4 st 2014 2013

Ingående avsättning inkl löneskatt 2,2 2,8

Utbetalningar -0,6 -0,6

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 0,1

Arbetstagare som pensionerats 0,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0

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

Summa avsättning 1,5 2,2

Varav visstidspensioner förtroendevalda, 3 st 1,6 1,8

Aktualiseringsgrad ÖK-SAP, Överenskommen särskild avtalspension 93,0% 92,0%
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Driftsredovisning

 
 
(tkr)

Redovisat 
2013
Netto

Redovisat 
2014 

Kostnad

Redovisat 
2014
Intäkt

Redovisat 
2014 
Netto

Budget 
2014 
Netto

Budget-
avvikelse 

2014
Kommunfullmäktige/revision -2 307 -2 340 0 -2 340 -2 276 -64

Valnämnd -65 -831 487 -344 -400 56

Revision -774 -838 0 -838 -976 138

Överförmyndare -1 484 -1 881 529 -1 352 -1 425 73

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen -2 146 -2 174 0 -2 174 -2 066 -108

Gemensamma verksamheter -28 712 -34 129 4 184 -29 945 -29 501 -444

Kommunikation -10 496 -11 146 259 -10 886 -13 609 2 723

Näringslivsavdelningen -3 931 -5 623 1 100 -4 523 -4 540 17

Övrigt -12 669 -24 657 4 751 -19 906 -20 404 498

Summa -57 954 -77 729 10 294 -67 434 -70 120 2686

Räddningstjänst -16 132 -16 409 3 -16 406 -16 600 194

Gymnasieförbund -64 360 -64 271 1 058 -63 213 -63 500 287

SOCIALNÄMND

Administration -4 592 -6 227 116 -6 111 -7 290 1 179

Individ/familjeomsorg -37 992 -60 656 23 909 -36 748 -38 510 1 763

Äldreomsorg -139 099 -203 662 56 439 -147 222 -143 562 -3 660

LSS -70 438 -91 519 16 873  -74 645 73 153 -1 492

Integration -802 -3 810 6 043 -2 039 -2 394 355

Arbetsmarknad -2 060 -3 810 1 771 -2 039 -2 394 355

Projekt -77 -4 677 7 174 2 497 -738 3 235 

Summa -255 060 -374 065 112 325 -261 740 -267 355 5 615

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Administration -5 464 -5 627 -1 -5 628 -5 596 -32

Övergripande BUN -2 012 -2 117 11 -2 107 -2 052 -55

Barnomsorg -88 591 -113 669 24 233 -89 437 -89 597 161

Grundskola inkl SYV & särskola -142 447 -160 637 5 976 -154 661 150 874 -3 787

Kulturskola -3 827 -4 447 503 -3 944 -3 950 6

Bibliotek -4 916 -5 095 118 -4 977 -5 025 48

Kultur /Turism -2 227 0 0 0 0 0

Idrott -5 771 0 0 0 0 0

Oplan. volymförändringar -1 182 -1 950 2 608 658 0 658

Summa -256 437 -293 542 33 448 -260 094 -257 093 -3 001
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Driftsredovisning (forts)

Redovisat 
2013
Netto

Redovisat 
2014 

Kostnad

Redovisat 
2014
Intäkt

Redovisat 
2014 
Netto

Budget 
2014 
Netto

Budget-
avvikelse 

2014
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Fastighetsenheten -87 471 -105 081 17 788 -87 293 -88 425 1 132

Renhållning 0 -14 465 14 465 0 0 0

Vattenoch avloppsverksamhet 0 -20 811 20 811 0 0 0

Planenheten -1 856 -2 487 488 -1 999 -1 942 -57

SABY service -42 359 -55 098 10  523 -44 575 -42 971 -1 604

Övriga SABY verksamheter -2 035 -3 079 1 032 -2 047 -2 195 148

Torsta-Rösta -239 -7 783 6 921 -862 0 -862

Summa -133 960 -208 804 72 028 -136 776 -135 533 -1 243

Bygg- och miljönämnd

Gemensamma anslag

Förfogandeanslag 0 0 -129 129

Lönereserv 0 0 -871 871

Lönereserv läraravtal 0 0 -550 550

Indexreserv 0 0 0 0

Ej verksamhetsanknutet -2 035 -4 696 -2 -4 698 -1 695 -3 003

Återbetalning försäkringspremier 13 127 0 0

Interna poster 62 472 123 964 -59 934 64 030 64 606 -576

Pensionskostnader -45 959 -45 706 -45 706 -41 000 -4 706

Semesterlöneskuld 343 -1 745 -1 745 -500 -1 245

EPIR energiprogram 0 0 1 000 -1 000

Drift större byggprojekt 0 0 -1 400 1 400

Avyttring/rivning av anläggningstillgång 975 221 221 221

Strukturbidrag 0 0 0 0

Summa gemensamma anslag 28 923 71 817 -59 715 12 102 19 461 -7 359

Summa verksamhetskostnader -762 484 -975 391 173 181 -802 209 -799 008 -3 202
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Redovisningen har i huvudsak skett enligt god kommunal 
redovisningssed i överensstämmelse med Kommunallag och 
Kommunal redovisningslag och enligt rekommendationerfrån 
Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Tillgångar
Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är 
försiktighetsprincipen, 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 kostnader 
har med smärre undantag skett vid bokslutsdagen

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaff-
ningsvärdet, efter avdrag för planenliga avskrivningar som 
beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Eventuella 
investeringsbidrag och anläggningavgifter och tomtförsälj-
ning i exploateringsområden reducerar anskaffningsvärdet. 
Finansiella anläggningstillgångar, 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 anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. 
Avskrivningen påbörjas månaden efter anskaffning/färdigstäl-
lande.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Byggna-
der och anläggningar 20 och 33 år, maskiner, fordon, inventa-
rier 5-10 år, Hem-pc 3 år, VA-anläggningar 25 och 50 år.
Immateriella anläggningstillgångar RKR 12.1. Utgifter hän-
förliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras som im-
materiella tillgångar har kostnadsförts och således redovisas 
inga immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen

I RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommenda-
tion 11.4 uttrycks ett explicit krav på tillämpning av kompo-
nentavskrivning  av materiella anläggningstillgångar från och 
med 2015. Komponentavskrivning innebär att  varje objekt 
delas upp i flera  komponenter med olika avskrivningstider 
och syftet är att bättre spegla tillgångarnas verkliga värde. 
Inledningsvis kommer metoden att tillämpas när det gäller 
nya investeringar i byggnader och anläggningar, men under 
2015 kommer också en genomgång att göras av större befint-
liga objekt där dessa delas upp i olika komponenter, varefter 
komponentavskrivning även kan tillämpas på dessa.

RKR 18 Redovisning av intäkter, erhållna bidrag till anlägg-
ningstillgångar ska periodiseras över anläggningstillgångens 
nyttjandeperiod. Kommunen följer RKR 18 när det gäller 
anslutningsavgifter men inte investeringsbidrag.

Skulder och eget kapital

Avsättningar och pensionsskuld
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i 
kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Visstidspensioner följer enligt kommunens 
pensionspolicy avtalen i §10 i PA-KL och §10 PBF. Enligt 
dessa avtal sker beräkning av visstidspension genom att mul-
tiplicera en bruttopensionspoäng som beror på anställningstid 
med för varje tid gällande basbelopp. Visstidsförordanden 
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att 
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse.

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

Kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 är 436,6 
mnkr, redovisas utanför balansräkningen under rubriken 
ansvarsförbindelser och ställda panter. 

Som kortfristig skuld redovisas den del av kommunens 
pensionsåtagande som kallas avgiftsbestämd ålderspension. 
Mellan 3,4 procent och 4,5 procent av lönen ska sättas av 
till en avgiftsbestämd ålderspension. Denna delbetalas ut till 
”pensionsvalet” och placeras efter den anställdes önskemål. 
För 2014 är beloppet 18,3 mnkr plus löneskatt  4,5 mnkr, 
sammanlagt 22,8 mnkr.

Avsättning för återställande av deponier
RKR 10.1 En avsättning till återställande av avfallsdeponier 
gjordes 2005 med 2,5 mnkr varav återstår 1,9 mnkr per 2014-
12-31. Ingen särskild beräkningsgrund finns för avsättningen.

Kortfristiga skulder
Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor som kommit in efter årsskiftet, till och 
med 21 januari  men som avser tjänster eller varor som be-
ställts eller erhållits under 2014 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 övertidskompensa-
tion har periodiserats, med 34,2 mnkr, vilket är ökning med 
1,7 mnkr. Löner för visstidsanställda, OB-tillägg mm har 
periodierat till ett belopp av 8,2 mnkr.

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

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

Kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter fördelas till det år de hör i enlighet med 
RKR 18.1. 2014 har schablonbidrag till integrationsverksam-
het i sin helhet upptagits till sitt hela värde. Detta innebär en 
förändrad redovisningsprincip jämfört med 2013 och tidigare 
och avviker mot från RKR:s rekommendation 18.1 om perio-
disering av kostnader och intäkter.

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun 
och Krokomsbostäder AB till 100 procent. Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund, 17,5 procent, och Jämtlands gymnasie-
förbund, 19,3 procent. Konsolidering har skett i den samman-
ställda redovisningen med proportionell metod utifrån nämnda 
procenttal. På resultaträkningen har eliminering av kommun-
bidraget, smärre direkta mellanhavanden och räntekostnader 
skett. 

Övriga kostnader och intäkter är upptagna i förhållande till 
kommunens andel. Balansräkningens poster är upptagna helt i 
proportion till andelstalet, liksom koncerninterna eliminerings-
poster.

Skatteintäkter
Skatteintäkten uppstår och redovisas det år då den skatteplik-
tiga inkomsten tjänas in. Slutavräkningen prognostiseras när 
bokslutet upprättas för inkomståret. Slutavräkningen och de 
preliminära skatteinbetalningarna utgör således årets skatte-
intäkter. Slutavräkningen 2013 och 2014 bygger på Sveriges 
kommuner och landstings prognos..

Leasingavtal
Kommunens leasing av lös egendom har klassificerats som 
operationell leasing och redovisas följaktligen som hyresav-
tal. Värdet av de fordon som ingår i leasingavtalet var per 
2014-12-31, 9,9 mnkr varav 6,1 mnkr är restvärden vid avta-
lens utlöpstid. Kostnaden för kommande år framgår av not till 
balansräkningen.

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.   
Åtagandets storlek kan ofta inte fastställas med tillförlitlighet.

Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning den 
31 december för aktuellt år och innehåller tillgångar, skulder, 
avsättningar och eget kapital.

Balanslikviditet
Betalningsberedskap på kort sikt. Beräknas genom att 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. 

Ord- och begreppsförklaringar



68         Årsredovisning 2014

Ord- och begreppsförklaringar, forts

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
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
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Revisionsberättelse
Redogörelse
Enligt kommunallagen och god revisionssed granskar vi kommunens verksamheter i styrelser, nämn-
der och genom lekmannarevisorer i kommunens företag och prövar om de bedrivs ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande samt i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vi granskar 
också om kommunens räkenskaper är rättvisande och om nämndernas kontroll är tillräcklig. Gransk-
ningen 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 granskningar. Vi har även träffat fullmäktiges presidium. Lohla Persson har ersatt Ste-
fan Fax som revisor under slutet av året.

Granskningens inriktning
Under år 2014 har vi bland annat granskat flyktingverksamheten, företagshälsovården, näringslivs-
verksamheten, kontantkassor, leasing av bilar, hemtjänstens kostnadsutveckling, intern kontroll och 
övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder. Vi har även granskat årsredovisningen och delårs-
rapporten samt följt upp revisionsrapporter från 2011.

Vi har även följt den gemensamma nämnden avseende upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter mellan Jämtlands läns landsting och länets samtliga kommuner samt nämnden för 
upphandlingssamverkan mellan länets kommuner (GNU).

Vi har kontinuerligt följt kommunens verksamhet och resultatutveckling under året och föredragit 
revisionsrapporter och iakttagelser vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Granskningens resultat
Kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2014 och redovisar ett 
överskott på ca 0,9 Mkr. Överskottet uppnås tack vare ändrade redovisningsprinciper för redovisning 
av statsbidrag för flyktingar. Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 31,1 mnkr och är finansierade 
med eget kapital. Samtliga nämnder redovisar negativa avvikelser eller balans mot budget förutom 
kommunstyrelsen, valnämnden och socialnämnden som redovisar ett överskott mot budget. Social-
nämndens överskott motsvarar beviljat tilläggsanslag under året. Vi bedömer att kommunen uppfyller 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans men resultatet är inte förenligt med resultatmålet för 
2014 (+ 4,2 mnkr). Däremot uppfyller kommunen de övriga finansiella målen om en likviditet på minst 
30 mnkr (48,6 mnkr) samt att soliditeten ska vara minst 44 % (51 %).

Eftersom det saknas en samlad bedömning av respektive nämnds måluppfyllelse av verksamhetsmål av 
betydelse för god ekonomisk hushållning i årsredovisningen kan vi inte bedöma måluppfyllelsen.
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Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Vi tillstyrker att samhällsbyggnadsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Vi tillstyrker att barn- och utbildningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Vi tillstyrker att socialnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Vi tillstyrker att bygg- och miljönämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Vi tillstyrker att valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Vi tillstyrker att överförmyndarnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Vi tillstyrker att den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjuks-
vårdsprodukter mellan Jämtlands läns landsting och länets kommuner samt nämnden för upphandlings-
samverkan mellan länets kommuner (GNU) och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.

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.

Krokom den 9 april år 2015
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