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Omslagsbild: Ulla-Britta Holmer besökte Digidel Center på drop in på Magneten i 
Krokom. Hon vill lära sig mer om både mobilen och datorn. Läs mer om Digidel Center 
på sidan 13. Foto: Anneli Åsén
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2019 i bilder

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Teater med touch av Spanien! 
Det stod på agendan i slutet 
av november när Stöd och ser-

vice	fick	besök	av	Ruben	Nesterud	
från Åre. Han höll i en dramaövning 
för ett gäng intresserade deltagare. 
Syftet var att deltagarna skulle få 
prova på att spela teater och att öva 
på samspel mellan varandra samt att 
uttrycka olika känslor. I en sketch var 
Magnus Jonsson hemma hos Ruben 
och här satte han igång att raka sig 
i vardagsrummet. Hur det slutade 
förtäljer inte historien…

För att få veta mer om hur 
kommunens dagliga verk-
samhet fungerar arrangerade 

socialnämnden ett medborgardia-
logmöte för dem som jobbar i daglig 
verksamhet. Andreas Karlsson är 
ordförande i socialnämnden och 
han tyckte att mötet var väldigt bra! 
Andreas avslutade mötet med att 
uppmana alla att fortsätta att funde-
ra på vad som är drömjobbet för var 
och	en.	Kanske	finns	det	nya	arbeten	
som	skulle	kunna	finnas	med	i	kom-
munenes dagliga verksamhet?

I Krokoms kommun har 240 elever 
ett annat modersmål än svenska. 
Totalt handlar det om fyrtio olika 

språk och i fjorton av dem bedrivs 
modersmålsundervisning, både på 
plats i skolorna och via fjärrundervis-
ning. Fjärrundervisning står idag för 
ungefär 10–15 procent men mål-
sättningen är att dubbla den siffran 
till kommande läsår. På bilden håller 
Mahmoud Addas lektion i arabiska 
för Diana Addas i årskurs 8 på Ås 
skola. 

1

32
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Bild 4 Bild 5 Bild 6

Det var Botvidgänget som 
blev de lyckliga vinnarna av 
Guldkroken i tioårsjubilerande 

Krokoms Guldkväll. Botvidgänget be-
står av Mats Hurtig, Malin Nilsdotter 
Nyström, Stina Sundberg, Jan Sund-
berg, Kiki Korths Aspegren och Linus 
Isander. Krokoms Guldkväll arrang-
eras på olika platser i kommunen i 
oktober varje år och är också starten 
på Krokoms kulturvecka. År 2019 var 
det Föllinge som var värd för festen. 
På scenen stod bland andra Louise 
Hoffsten.

4 5

6

I I	slutet	av	april	2019	fick	kommun-
direktören i uppdrag av kommun-
styrelsen att utreda och föreslå 

en struktur för skolbyggnaderna i de 
södra delarna av Krokoms kommun. 
Hägragården i Dvärsätt var fullsatt 
när förslaget presenterades i början 
av november. Ambitionen var att 
öppna upp för en diskussion och det 
var också därför som förslaget pre-
senterades på Hägragården. Det slut-
giltiga beslutet kring skolstrukturen 
i kommunens södra delar fattades i 
februari 2020.

På Kojans fritidshem på Sång-
husvallens skola har persona-
lens förändringsarbete varit 

lyckosamt. Ljudnivån har minskat, 
barnen har vlivit mer självgående 
och stämningen har blivit bättre. 
Nyckeln är att arbetssättet har änd-
rats och ordet ”erbjuder” används i 
stället för ”ska”.  En populär nyhet är 
Kojjmojjen	där	barnen	fixar	sitt	eget	
mellis. En annan populär aktivitet är 
Kojan City som är ett demokratipro-
jekt där barnen är invånare i en stad 
som de själva har byggt. 



8            Årsredovisning 2019

2019 I KORTHET

Krokoms kommun är en kommun att vara stolt 
över.	Här	lever	företagsamheten	och	växtkraften	
sida vid sida med lugnet och en storslagen natur. 
Under år 2019 har kommunen tagit många vik-
tiga steg mot förverkligandet av det långsiktiga 
tillväxtmål	på	16	000	invånare	som	antagits	av	
Kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att hela 
kommunen	ska	ges	förutsättningar	till	tillväxt,	
utifrån varje kommundels förutsättningar. 

Krokoms kommun leds av samverkanspartier-
na; Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna. Årsredovisningen visar hur 
våra gemensamma skattemedel använts under 
2019 och hur målen har uppfyllts. 

För 2019 redovisar Krokoms kommun ett 
ekonomiskt underskott med drygt 12 mnkr. Det 
svaga resultatet beror både på högre kostnader 
än budgeterat i verksamheten och på att förvän-
tade intäkter uteblev. Resultatet är en besvikelse 
och vi måste nu vidta åtgärder för att vända 
utvecklingen. 

Förskolor och skolor
Barnen är vår framtid och skolan har en viktig roll 
i	uppväxten.	Krokoms	kommun	täcker	en	stor	
geografisk	yta	med	många	barn	och	många	sko-
lor. Det är högt politiskt prioriterat i vår kommun 
att ha förskolor och skolor nära där människor 
bor. Detta kopplar till den övergripande ambitio-
nen att människor ska kunna bo och leva i hela 
kommunen, trots stora avstånd. 

Ett omfattande arbete genomförts i kommu-
nen under året för att lägga fast den framtida 
skolstruktur som ska klara förväntad befolknings- 
ökning. Arbetet kommer att fortsätta under år 
2020 för att ge tid till medborgardialog och bred 
politisk förankring. 

Under året har beslut fattats om att bygga en 
förskola med tio avdelningar i Krokoms cen-
tralort. När förskolan står klar år 2023 kommer 
den att ersätta fyra mindre förskolor i centrala 
Krokom	och	erbjuda	ett	trettiotal	fler	platser.				

Bostäder och näringsliv
Bostadsbyggande och företagsetableringar står 
högt på dagordningen. Behovet av bostäder är 
stort och det behövs olika typer av bostäder för 
alla åldersgrupper. Under året har några strate-
giska markinköp genomförts och vi ser att byg-
gandet av bostäder börjar ta fart i kommunen. 
När det gäller industritomter har vi inte kommit 
så långt som vi hade önskat. Efterfrågan på indu-
stritomter överstiger idag utbudet. För att öka fo-
kus och stärka näringslivsfrågorna i kommunen 
fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta 
ett näringslivsutskott under kommunstyrelsen. 
Den organisationen trädde ikraft 1 januari 2020.  

Beslut har under året fattats om att utöka 
antalet platser i särskilt boende i Krokoms 
centralort. De nya platserna ska upphandlas och 
drivas i privat regi. Beslutet är unikt för Krokoms 
kommun	och	arbete	pågår	med	att	definiera	
kvalitetskraven inför den upphandling som ska 
genomföras våren 2020. 

För invånare med funktionsnedsättning har ett 
nytt boende invigts i Krokoms centralort . Ytter-
ligare ett nybyggt boende kommer att tas i drift i 
Nälden sommaren 2020. 

Infrastruktur
I Krokoms kommun pendlar stor del av befolk-
ningen till arbete och barnomsorg. Tyvärr är 
kvaliteten på delar av det statliga vägnätet under 
rimlig standard. Till det kommer att andelen 
enskilda vägar är hög och det statliga vägansla-
get lågt. Kommunen trycker på och argumente-
rar	med	Trafikverk	och	andra	myndigheter	men	
åtgärderna har ännu inte gett önskad effekt. 
Detsamma gäller bredbandsutbyggnaden, där 
kommunen tillhör de kommuner i landet som 
har låg andel anslutna hushåll och företag. Inom 
både dessa områden måste kommunen kom-
mande	år	växla	upp	ansträngningarna	om	vi	på	
sikt ska kunna leva upp till målsättningarna i 
tillväxt-	och	utvecklingsstrategin.			

2019 summerar positiv utveckling 
och ekonomiska utmaningar

Kommentar från politiken
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Karin Jonsson (C)

Björn Hammarberg  (M)

Jan Runsten (MP)

Knell Sundholm (KD)

Glädjande	är	att	Trafikverket	och	Krokoms	
kommun under år 2019 beslutat genomfö-
ra ”Hållplats Nälden”, en ny pendlarstation 
i Nälden som beräknas kunna tas i drift år 
2022. Med denna nya hållplats för tåg ges 
förbättrade förutsättningar för arbetspend-
ling	och	vi	ser	framför	oss	en	ökad	tillväxt	i	
det området. 

Dialog, god service och gott arbete
Grunduppdraget för den kommunala verk-
samheten är god service till kommunens 
medborgare och företag. Möjligheten att 
kunna föra en bra dialog med kommunens 
medarbetare och förtroendevalda är viktig. 
Under året har ett tiotal medborgardialoger 
genomförts runt om i kommunen. Medbor-
gardialogerna har varit mycket värdefulla 
och vi har därför beslutat att fortsätta 
under år 2020.    

Stort tack slutligen till alla er ca 1500 med-
arbetare som varje dag, i ert arbete, ger 
kommunens medborgare viktigt stöd och 
en god service. Generellt får vi goda betyg 
och omdömen från brukare och samar-
betsparters och det indikerar att väldigt 
många människor gör ett gott jobb. 

En politisk målsättning för året har varit 
att skapa en lättrörlig, anpassningsbar och 
flexibel	organisation.	Medarbetarunder-
sökning och sjuktal indikerar att vi har en 
rörelse	i	den	riktningen.	Medarbetarindex	
har förbättrats och sjuktalen sänkts. Med 
fortsatt fokus på goda samtal, värdegrund 
och tydliga uppdrag går vi nu in i år 2020, 
och	ett	fortsatt	arbete	för	tillväxt	och	god	
kvalitet på den kommunala servicen.    
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2019 2018 2017 2016 2015

Verksamheternas nettokostnader (mnkr) 983,2 968,9 938,7 888,3 847,7

- i kronor per invånare 65 740 65 211 62 894 60 643 57 871

Årets resultat (mnkr) -12,8 1 1,1 3 10,9

- i kronor per invånare -856 67 74 205 744

Investeringsvolym (mnkr) 66,8 76,9 55,1 94,7 63,9

- i kronor per invånare 4466 5176 3692 6 465 4 362

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%) 39 35 35 35 29

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998 41 43 44 45 49

Låne- och pensionsskulder 673 652 659 740 697

- i kronor per invånare 44 999 43 882 44 154 50 519 47 583

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

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

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr) 1011,2 970,6 942,6 892,5 860,1

- i kronor per invånare 67 612 65 325 63 156 60 930 58 718

Totalt antal anställda 1 497 1 519 1 557 1 573 1 467

Personalkostnader 756,0 739,0 725,7 706,5 613,5

- i kronor per invånare 50 548 49 738 48 623 48 232 41 883

Befolkning 31 december 14 956 14 858 14 925 14 843 14 785

Fem år i siffror

Befolkningsutvecklingen Kommunens resultat

Kommunens investeringar Kommunens låneskuld



Årsredovisning 2019            11

2019 I KORTHET

Höjdpunkter! 
Det händer många spännande saker i en kommun 
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från 
2019 som vi presenterar på nästa uppslag. 

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

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer, 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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HEMTJÄNSTEN PÅ RÄTT VÄG
Efter ett intensivt arbete med att få bukt med de alltför 
höga kostnaderna har resultaten börjat komma. Vi 
är på rätt väg och kunderna är väldigt nöjda. Det är 
viktigast av allt. 
Varje	dag	om	året,	i	alla	väglag,	under	alla	årstider	finns	det	
hemtjänstpersonal ute på vägarna i Krokoms kommun. 
Under våren 2018 togs nya handlingsplaner fram för att 
vända den negativa ekonomiska utvecklingen som hem-
tjänsten brottades med. Man hade haft höga kostnader 
för hemtjänsten i jämförelse med likställda kommuner och 
därför behövdes åtgärder. Under våren 2018 togs nya hand-
lingsplaner fram för att vända den negativa ekonomiska 
utvecklingen som hemtjänsten brottades med. 

För andra året i rad når hemtjänsten 92 procent i kund-
nöjdhet. Men man vill nå högre höjder. 

– Det är vårt andra utvecklingsarbete, vi vill få högre 
resultat i enkäten. Det stora arbetet fortsätter för oss, vi 
strävar efter att kunna visa på ett positivt resultat även för 
2019, säger Monica Göransson.  

Vårt Krokom 1/2019

SÅ SKA VI KLARA UTMANINGEN
Allt färre ska försörja allt fler. Det är den stora utmaningen 
för Sveriges kommuner och Krokom är inget undantag. 
Nu pågår ett intensivt arbete med att hitta lösningarna på 
hur kommunen ska arbeta med utveckling och samtidigt 
få pengarna att räcka till  
Om tio år kommer antalet personer över 80 år att vara 44 pro-
cent	fler	jämfört	med	i	dag	och	antalet	barn	mellan	1	och	19	år	
11	procent	fler.	Samtidigt	ökar	antalet	personer	i	arbetsför	ålder	
bara med 6 procent. Den här utvecklingen ställer stora krav på 
kommunernas verksamheter.

– Krokoms kommun är stor till ytan och det ger speciella för-
utsättningar för våra verksamheter. Vi ser att vi kan göra vissa 
förändringar redan nu som kommer att vara viktiga på sikt men 
vi måste ge oss tid till samråd med våra medborgare när det 
gäller större åtgärder. Det är inte sällan det springer oväntade 
och bra idéer ur en till synes omöjlig situation om man tänker 
tillsammans, säger Jonas Törngren.

Vårt Krokom 1/2019

NY TEKNIK FÖR DIN TRYGGHET
Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. Och det  
finns en hel del tekniska lösningar som kompletterar  
hjälpmedel för äldre och andra som behöver stöd för att 
klara sin vardag. 
Under våren har politiker och tjänstemän i Krokom bjudit in till 
möten	på	ett	flertal	platser	i	kommunen	för	att	informera	om	
teknik för ökad trygghet och säkerhet. Deltagarna har fått se 
hur olika tekniska lösningar fungerar i praktiken och ställa frå-
gor. Teddy Roswall är kommunens samordnare för e-hälsa och 
välfärdsteknik och han anser att de hjälpmedel vi har tillgång 
till fungerar väldigt bra. 
–	Trygghetslarm	är	ett	exempel	på	teknik	för	den	som	vill	

leva ett självständigt liv i eget boende och samtidigt vara säker 
på	att	hjälp	alltid	finns	till	hands	när	det	behövs,	säger	han.
För	den	som	har	hemtjänst	eller	trygghetslarm	finns	också	

möjlighet till nyckelfria låssystem. Låssystem som endast kan 
öppnas av hemtjänstens mobiltelefoner och som registrerar 
vilken personal som gjort besöket och hur länge personen stan-
nat.	Nattillsyn	via	kamera	och	GPS-klockor	är	andra	exempel.

Vårt Krokom 2/2019

DANS GER GULDKANT PÅ TILLVARON
Musik och dans väcker mycket minnen och känslor. När 
dansarna från Värmdans och Estrad Norr bjuder in till 
kafferep för de äldre på Hällebo, då dansar alla med. 
Märta Jonasson är inte rädd när det bjuds upp till dans. 
– Jag tycker det här är jätteroligt, jag är inte så rädd av 
mig och det gör inget om man gör bort sig, säger Märta 
Jonasson och skrattar.

Hon är med i varje rörelse som de tre dansarna från 
Estrad Norr och Värmdans gör. De dansar med dem och 
för dem. Matsalen på äldreboendet Hällebo är fylld av både 
boende och personal. 

En av dansarna ber alla, utefter sin egen förmåga och 
dagsform,	att	börja	dansa	med	fingrarna,	sedan	är	det	
axlarna	som	får	ta	över	jobbet.	Det	spelas	Monica	Zetter-
lund i bakgrunden och Märta Jonasson sträcker på sina 
armar och ben till musiken. Dansarna lockar till rörelse 
oavsett ålder och kroppsliga förutsättningar och efter dans 
workshopen får alla i matsalen en dansuppvisning på en 
lite annorlunda tebjudning.

Vårt Krokom 3/2019
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KOMMUNEN PÅ TURNÉ
Vad tror du är det som kan lyfta den del av Krokoms kommun 
som du bor i? Under hösten åker kommunen ut på turné för 
att ta del av alla goda idéer som vi vet finns ute i byarna. Det 
finns även möjlighet att delta digitalt.
I	juni	månad	fattade	kommunfullmäktige	beslut	om	tillväxtstra-
tegin som siktar mot år 2035. Krokoms kommun har fantas-
tiska förutsättningar för att fortsätta utvecklas till en plats där 
många	trivs,	bor	och	arbetar.	Kommunens	tillväxtstrategi	ligger	
till grund för det målmedvetna arbetet mot en blomstrande 
kommun	som	kan	ta	vara	på	de	stora	möjligheter	som	finns	
men också hantera utmaningarna. Tillsammans med dig som 
bor här vill vi nu ta det här arbetet vidare. I hela vår kommun 
lever människor med idéer och visioner som kan förverkligas. 
Malin Bergman, C, är kommunalråd och hon ser fram emot 
höstens dialoger. 

–	Vi	vet	att	det	finns	en	stark	växtkraft	här	på	landsbygden.	
Den vill vi ta vara på och jag hoppas verkligen att många tar 
chansen att tycka till, säger hon.

Vårt Krokom 3/2019

MATGLÄDJE I SKOLAN
Matinspiratören Preethi Huczkowski arbetar för att öka 
yrkesstoltheten, kvaliteten och matglädjen i de offentliga 
köken. Hon och kocken Marcus Hemmingsson har varit 
på en skolmatsturné i Krokoms kommun. 
Preethi Huczkowski arbetar på utvecklingsavdelningen på 
Torsta för Offentlig Gastronomi. Hon vill visa upp den mer 
sanna bilden av de offentliga köken för att öka attraktivi- 
teten. 

– Det behövs eftersom bilden av de offentliga köken inte 
överensstämmer med verkligheten. Det är en ung, driven 
och matkreativ personal som jobbar i köken i dag. Vi använ-
der många gånger bättre råvaror än vad restauranger gör, 
men vi är dåliga på att lyfta det, säger Preethi Huczkowski. 

Hon har åkt runt på äldreboenden tillsammans med regi-
onens åtta ambassadörkockar och lagat mat och nu har tu-
ren kommit till skolköken. De har gjort tvådagarsbesök hos 
skolkökspersonal på en skolmatsturné för att lyfta vikten av 
skolmaten och för att sätta hela lunchen i ett sammanhang. 
Fokus har också legat på att få kökspersonal att våga visa 
vilka duktiga mathantverkare de är, samt att lyfta deras 
viktiga bemötande och värdskap. 

Vårt Krokom 2/2019

SAMARBETE GER NÄRMARE VÅRD
Ökad trygghet för patienter, ökad patientsäkerhet och  
bättre arbetsmiljö för vårdgivare är några målsättningar som 
ett nytt samarbete mellan hälsocentral och distriktssköter-
skor i Krokom väntas bidra till.
Ansvaret för hälso- och sjukvård är uppdelat mellan regionen 
och kommunen. Kommunens distriktssköterskor ansvarar för 
sjukvård till personer med stort vårdbehov, de gör bedömningar 
och vårdar dessa patienter i hemmet. Kommunens medicinskt 
ansvariga sjuksköterska, MAS, är den som ansvarar för att 
hemsjukvården är av god och säker kvalitet. I Krokoms kom-
mun är det Helena Hedlund, som är MAS och hon medger att 
det inte är en helt enkelt uppgift.

– I kommunen arbetar sammanlagt nio distriktssköterskor 
dagtid. Vi har fem distriktssköterskor som ansvarar för hem-
sjukvården till ungefär 150 patienter som bor i områden från 
Byskogen till Trångsviken och från Rödön till Gravbränna, säger 
Helena Hedlund. 

Vårt Krokom 3/2019

 

ULLA-BRITTA BLIR DIGITAL
Till kommunens DigidelCenter är alla välkomna för 
att få få handledning i hur man hanterar olika digitala 
verktyg som mobiltelefon, surfplatta och laptop. Ul-
la-Britta Holmer är en av dem som har tagit chansen!
Vårt samhälle blir alltmer digitalt och vi förväntas ta del av 
information och sköta våra kontakter med myndigheter och 
företag via olika digitala verktyg. En självklarhet för en del 
men krångligt för många. 

Sedan november 2018 har alla kommuninvånare i 
Krokom möjlighet att få kostnadsfri hjälp med att stärka sin 
digitala kompetens. Monica Andersson är IT-pedagog och 
har under det senaste året funnits på plats på kommunens 
DigidelCenter på biblioteken för att ta emot personer som 
behöver stöd och hjälp att förstå och komma igång med 
tekniken.

– Hittills har jag haft ungefär 200 besök på våra drop 
in-tider, berättar Monica Andersson. 

En	dag	i	veckan	under	några	timmar	finns	Monica	på	
plats på biblioteken i Krokom, Nälden och Änge. Förutom 
att komma på drop in-tider på biblioteken kan medborgare 
gå ihop med vänner eller bekanta och boka en kurs med an-
passat innehåll. Kurserna kan handla om allt ifrån att hämta 
och fylla i digitala blanketter, beställa biljetter, hantera socia-
la	medier	eller	om	hur	man	stöttar	sina	barn	med	läxor.	

Vårt Krokom 4/2019
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Året i siffror
År 2019 var ekonomiskt mycket ansträngt. Bokslutet för 2019 visade ett 
underskott med 12,8 miljoner kronor. Därmed bröts en mångårig trend med 
plusresultat, under 18 år i rad har kommunen uppvisat ett plusresultat.

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

Varifrån kommer kommunens pengar?
Under 2019 hade Krokoms kommun 
1 224,2 miljoner kronor att använda till 
verksamheten. Den allra största delen 
är skatteintäkter från invånarna. Andra 
stora intäktskällor är kostnads- och in-
täktsutjämning och bidrag. Posten övrigt 
innehåller bland annat sålda tjänster, 
försäljning.

Så här används dina skattepengar!
Pengarna som kommunen får in används 
till att bekosta verksamheten. Löne-
kostnaden för exempelvis lärare, om-
sorgspersonal och renhållningsarbetare 
utgör lite mer än hälften av de totala kost-
naderna som för 2019 var 1 237,1 miljo-
ner kronor. En annan stor kostnadspost 
är köp av tjänster. Här ingår till exempel 
gymnasieskolan, räddningstjänsten och 
privata vårdgivare. 

2019 I KORTHET
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SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

Här har vi delat en vanlig hundralapp i olika stora de-
lar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar. 
Summan av skatter, statsbidrag och andra intäkter 
uppgick år 2019 till 1 011,2 miljoner kronor.  1 011 284 091

Kommunens skatter och intäkter i kronor

-12 830 107
Kommunens resultat i kronor

66 762 267
Total investeringssumma

14 956
Antal medborgare i kommunen

98
Ökning av medborgare under året

46,3
Medelåldern på kommunens medarbetare

30 619
Medellön för tillsvidareanställda

1 497
Antal medarbetare i kommunen

Grundskola och skolbarnomsorg (28,84 kronor)

Vård och omsorg (21,45 kronor)

Förskola (12,36 kronor)

Stöd och service (10,76 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,19 kronor)

Övriga kostnader (5,73 kronor)

Kultur och fritid (3,33 kronor)

Samhällsbyggnad, bygg och miljö (2,27 kronor)

Räddningstjänst (1,67 kronor)

Kommunledning, politisk verksamhet (1,26 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,86 kronor)

Kollektivtrafik och färdtjänst (0,28 kronor)

2019 I KORTHET
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Året präglades av dialog
Kommundirektören har ordet

 

Året har präglats av dialoger i olika former med engagerade 
medborgare men kanske främst avseende skolstrukturfrågor. 
Den	externa	skolutredning	som	genomfördes	under	2018	gav	
inga beslut under 2019. En ny intern skolutredning gjordes 
därför sommaren 2019 avseende de södra delarna av Kro-
koms kommun och det gav upphov till en stor dialog. 

Men inte bara skolor har diskuterats. Hur företag kan 
utvecklas i hela kommunen, hur allmän service kan bibehållas 
och hur människor kan ges möjlighet att fortsätta bo och leva 
i hela kommunen var också ett genomgående tema liksom 
äldres hälsa och välfärdsteknik. Även via våra digitala medier 
strömmade åsikter och idéer in. Mycket positivt.

I alla dialoger har nödvändigheten av att uppdatera och 
förändra	kommunens	Tillväxtstrategi	blivit	tydlig	varför	ett	
arbete påbörjades hösten 2019 och målet är en ny strategi 
sommaren 2020. Där kommer Krokoms kommun tydligare 
delas in utifrån de olika förutsättningar och unika egenskaper 
kommundelarna	har	för	tillväxt.	Med	det	som	utgångspunkt	
är det lättare att hitta bra lösningar i stället för att betrakta 
kommunens alla delar som stöpta i samma form. 

Ett annat behov som blev allt tydligare var att hitta nya 
former	för	medborgardialog	där	fler	grupper	både	kan	och	vill	
delta,	inte	minst	ungdomarna.	Att	öka	inflytandet	och	”med-
skapandet” i lokalsamhället kommer att vara en framgångs-
faktor. Här har vi mycket att lära.

Befolkningsmålet på 16 000 invånare år 2030 har blivit 
centralt för att känna att vi är en kommun man vill bo och leva 
i men allteftersom 2019 gick började målet att förskjutas mot 
17	000	och	kanske	fler.	Om	man	kan	arbeta	med	alla	delar	av	
kommunen	finns	det	stora	möjligheter	att	expandera	och	det	
ska	kommunen	dra	nytta	av.	Det	finns	alla	möjligheter.

En stor del av kommunens chefer har genomgått eller 
påbörjat ledarutvecklingsprogrammet och jag vill tro att det 
ger ett mycket positivt resultat. Att sjukskrivningstalen sjunker 
kan	vara	ett	exempel	på	att	satsningen	är	rätt	men	också	att	
vi får behålla våra chefer i högre grad nu än tidigare. Det är 
viktigt med stabilitet och kontinuitet i ledarskapet.

Trots allt positivt så gick 2019 med ett stort ekonomiskt 
underskott vilket inte får upprepas. Här måste hela kommu-
nen gemensamt göra stora ansträngningar för ett bättre utfall 
2020.

Jonas Törngren



Förvaltningsberättelse
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Ekonomisk 
översikt
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna 
ska överstiga kostnaderna. Krokom uppfyller 2019 inte 
balanskravet med ett resultat om minus 12,8 mnkr. För 
koncernen totalt sett är resultatet minus 7,2 mnkr. 

Resultatet totalt sett är 22,8 mnkr sämre än budgete-
rade plus 10 mnkr. Det är också sämre än den prognos 
vi	lämnade	i	delårsrapporten	efter	sex	månader.		Det	är	
framför allt utfallet i verksamheterna som är sämre än 
vad prognosen visade i delårsrapporten.   

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav 
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räken-
skapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom 
de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens 
nämnds- och förvaltningsorganisation. Krokoms kom-
mun har sedan införandet år 2000, uppfyllt balanskravet. 
Det har historiskt således inte funnits något underskott 
att återställa. 

Årets balanskravsresultat är däremot negativt och 
uppgår till -12,8 mnkr, vilket därmed inte lever upp till 
lagens krav. 

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv 
(RUR) på 16,7 mnkr. Regelverket för reservering till resul-
tatutjämningsreserv anger att reservering kan medges 
om resultatet efter justeringar överstiger 2 procent av 
skatter och statsbidrag.  Eftersom resultatet efter balan-
skravsjusteringar är negativt kan ingen reservering till re-

sultatutjämningsreserv göras. Enligt gällande normering 
redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsut-
redningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har 
uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet 
är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att re-
alisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då av-
stämningen görs. Därför börjar balanskravsutredningen 
med årets resultat enligt resultaträkningen som justeras 
för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anlägg-
ningstillgångar.	Därefter	finns	det	möjlighet	att	gottgöra	
resultatet för realisationsvinster/förluster som uppstått 
vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar bidrar till 
en	god	ekonomisk	hushållning	(t.ex.	kostnadsbesparing-
ar) i framtiden. Återföring ska också ske av orealiserade 
vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa justering-
ar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar. Om 
resultatet så medger och fullmäktige så beslutar görs 
sedan reservering till resultatutjämningsreserven alterna-
tivt lyfts medel fram från resultatutjämningsreserven för 
att hantera negativa resultat efter balanskravsjusteringar. 

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform, med 
jämförelse två år tillbaka.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige, 
att anta en åtgärdsplan för att återställa det negativa 
balanskravsresultatet år 2019 om -12,8 mnkr genom 
positiva resultat i budget för åren 2020-2022 som över-
stiger detta underskott. Kommunfullmäktige har beslutat 
om Rambudget för år 2020, och plan för åren 2021 och 
2022. Resultaten dessa år täcker nivån som krävs för ett 
återställande av underskottet för 2019.

 

Balanskravsutredning 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen -12,8 1,0 1,1
Samtliga realisationsvinster 0,0 -0,1 -0,9
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat -12,8 0,9 0,2

Redovisning av ackumulerade negativa resultat 2019 2018 2017
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 0
- varav från 2019 0
Årets balanskravsreslutat enligt balanskravsutredningen -12,8
+ Synnerliga skäl att ej återställa
+ Synnerliga skäl för att återställa över en längre tid
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -12,8 0 0
UB synnerliga skäl som ska återställas över längre tid
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -12,8 0 0
- Varav från år 2019, återställs senast 2022 -12,8
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen är det sedan 2004 krav på att 
kommuner ska ha verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning,	utöver	de	finansiella	mål	vi	redan	har.	Läs	
mer om målstyrning i avsnittet Verksamhetsredovisning.

Utfallet i verksamheterna
I samband med delårsrapporten efter sommaren upp-
drog kommunstyrelsen till kommundirektören att vidta 
åtgärder för att hantera det underskott på minus 6,5 
mnkr som vi då såg framför oss. Åtgärderna bestod 
bland annat i stor restriktivitet vad gäller tjänsteresor, 
konferenser, vikarieanskaffning och all form av rekryte-
ring. Åtgärderna var snarlika de åtgärder som infördes 
under hösten 2018 med samma syfte. 

Tyvärr fanns det faktorer som samvarierade åt fel håll 
under årets sista månader, som försämrade resultatet i 
våra tre stora verksamhetsnämnder. 

Kommunstyrelsens verksamheter lämnar till bokslu-
tet 2019 ett överskott med 5,0 miljoner kronor. Avvikelser 
från	budget	återfinns	bland	annat	inom	Personalpro-
grammet med minskade kostnader för dels företags-
hälsovård men även för satsningar inom personalför-
sörjning. Överskott lämnas även hos HR-avdelningen, 
IT-enheten samt ekonomiavdelningen, vilket beror dels 
på vakanser men även på grund av besparingsdirektiv 
för andra halvåret 2019. Därtill har för IT-enheten ett nytt 
avtal inom kommunikationstjänster och telefoni inneburit 
sänkta kostnader. Även Lärcentrum har lägre kostnader 
än	budget	vilket	beror	på	kostnadseffektiv	medfinansie-
ring av kommunens kostnader för rekvirering av statsbi-
drag.	Av	de	verksamheter	som	visar	underskott	finns	KS	
nämnd vilket bl.a. beror på ökade sammanträdeskostna-
der. Även Bilpoolen har för 2019 underskott då intäkterna 
är relativt låga, något som delvis beror på en oförändrad 
prissättning samt at bilarna inte nyttjas på ett kostnads-
effektivt sätt.

Socialnämnden visar på ett underskott på -30,1 mkr. 
Individ- och familjeomsorgen, IFO står för den enskilt 
största avvikelsen jämfört med budget. Främst består 
denna av ökade placeringskostnaderna, främst Barn och 
familj. Antalet orosanmälningar ökade med 22 procent 
från 2017 till 2019. 2017 hade vi 507 orosanmälningar 
avseende barn och unga och 2019 hade vi 618 orosan-
mälningar. Flera av orosanmälningarna leder till utred-
ningar och en del av utredningarna leder till att barn 
blir placerade. Ett viktigt verktyg är vår Öppenvård som 
skapat förutsättningar att arbeta på hemmaplan, förkorta 
placeringar och i vissa fall undvika placeringar.

Stöd och service står för en stor del av underskottet 
med drygt 9 mnkr. Detta beror bland annat på att vi inte 
har kunnat följa det planerade förändrings- och utveck-
lingsarbetet i den takt det var tänkt, främst beroende på 
sjukskrivningar bland enhetschefer. Enstaka mkt dyra 

placeringskostnader har uppträtt under året, och som 
inte rymts inom budget. Även Daglig verksamhets förse-
nade övertagande av Smedjan bidrar till underskottet.

Särskilt boende och Hälsa och sjukvård dras med 
större underskott. Inom Särskilt boende beror det främst 
på bemanning. De som idag beviljas särskilt boende 
har	överlag	större	behov	än	tidigare	och	i	flera	fall	krävs	
dubbelbemanning. Inom Hälsa och sjukvård beror under-
skottet främst på att vi vid frånvaro eller vakanser behövt 
anlita stafettsjuksköterskor för att klara av att bedriva 
verksamheten enligt Hälsa- och sjukvårdslagen.

Den 1 oktober 2018 tog Socialförvaltningen över 
ansvaret för Bemanningspoolen. För 2019 landar under-
skottet på 1431 tkr, jämfört med ingångsvärdet minus 
210 tkr. 

Både Ensamkommande och Arbete och Integration 
genererar ett överskott. Detta är ett resultat av ett lång-
siktigt strategiskt arbete som inleddes redan under våren 
2016 för Ensamkommandes del samt ett otroligt snabbt 
agerande internt och ett nära samarbete både internt och 
externt	för	Arbete	och	Integrations	del.

Hemtjänst redovisade ett överskott med 4239 tkr. 
Överskottet förklaras av att beslutade timmar som ska 
utföras	har	minskat.	Verksamheten	har	varit	flexibel	i	
behovsplanering och bemanning vilket har gett effekt. 
Effektiviteten har ökat och ligger nu i snitt på 58 procent 
mot tidigare ca 55 procent. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för året 
2019 ett negativt resultat på -8,5 miljoner kronor. De sto-
ra budgetavvikelserna under året är följande;

På kostnadssidan är det framförallt interkommunal er-
sättning, skolskjuts samt lönekostnader inom fritidshem 
och grundskolan som överskridit budget för året.

Intäktssidan lämnar ett klart sämre resultat för året 
än budgeterat, vilket framförallt beror på de olika statliga 
satsningarna inom barn- och utbildningsnämndens seg-
ment minskat under innevarande budgetår.

Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2019 är ett 
underskott på ca -1,7 mnkr. De största negativa avvikel-
serna avser snö- och halkbekämpning med 2 mnkr och 
el- och uppvärmningskostnader med 0,5 mnkr. Kost och 
lokalvård redovisar ett överskott på 0,4 mnkr.

Bygg- och miljönämnden visar på ett överskott om 
ca 0,2 mkr kronor. Kostnaderna för nämndens arvoden, 
personal och resor är högre än budget. Inom enheten för 
bygglov och -tillsyn är intäkterna högre än budget, främst 
på grund av bygglovsärenden och sanktionsavgifter. 
Inom miljö-& hälsoskyddsenheten är intäkterna lägre än 
budget och kostnaderna är något högre, främst på grund 
av utbildning och tekniska system.

Utfallet för räddningstjänstförbundet för Krokoms 
kommuns räkning redovisar ett underskott på knappt -0,5 
mnkr. Det består av kommunens solidariska andel av den 
självrisk delägarna till förbundet betalat för alla de stora 
skogsbränder som drabbade länet sommaren 2018. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kommunens kostnader för gymnasieverksamhet redo-
visar ett underskott på cirka -2,2 mnkr. Denna avvikelse 
består av att antalet elever från vår kommun är större 
än beräknat och att de programval eleverna valt har varit 
dyrare än vad vår budget baserades på. 

Semesterlöneskulden som kommunen har till våra an-
ställda minskade med cirka 2,5 mnkr under 2019. Vi hade 
budgeterat med en ökning med 0,5 mnkr. Avvikelsen på 
cirka 3 mnkr, vilken stärker resultatet, beror främst på att 
våra anställda i högre grad än beräknat (och i högre grad 
än normalt) antingen avslutat sin anställning och/eller 
tagit ut sin årssemester i högre grad.

Budgetutfall

(mnkr)

2019
Halvår

2019
Helår

2018
Halvår

2018
Helår

Kommunstyrelsens verksamheter 1,7 5,0 0,7 5,6

Räddningstjänstförbund -0,5 -0,5 -0,5 0,4

Gymnasieförbund -0,9 -2,3 -2,6 -7,1

Socialnämnd -25,3 -30,1 -7 -9,8

Barn- & utbildningsnämnd -3,5 -8,5 -0,8 0,2

Samhällsbyggnadsnämnd -1,1 -1,6 -2,9 0,2

Bygg- & miljönämnd 0,4 0,2 0 0,0

Övriga -0,1 0,5 0,3 0,7

Totalt verksamheterna -29,3 -37,3 -12,8 -9,8

Ekonomin 2020 och framåt
Budgeten för 2020 når inte fullmäktiges långsiktiga 
resultatmål om ett överskott om 2 procent av skatte- och 
statsbidragsintäkter). Resultatet enligt budget stannar på 
plus 10,4 mnkr, vilket motsvarar 1procent . Detta ligger i 
linje med vad som uttrycks från bl.a. SKR. Anledningen är 
att ett resultatkrav på två procent för många kommuner 
kan innebära alltför stora påfrestningar i verksamheterna 
under rådande omständigheter med osäkra ekonomiska 
prognoser	och	demografi.	

Budgetläget på lokal, nationell och global nivå är 
mycket svårtolkad i och med rådande samhällskris 

kopplad till utvecklingen av Corona-pandemin och dess 
följdverkningar för det ekonomiska systemet. I budget-
förutsättningarna inför 2021 ligger en trolig minskning av 
skatteunderlaget för 2020 med 1 procent eller mer. Detta 
kommer även att påverka kommande år. Då utvecklingen 
är mycket svårläst, så innebär det problem med att ta 
fram en rambudget för år 2021 som är trovärdig, men 
samtidigt är det viktigt att så tidigt som möjligt försöka 
förhålla sig till vad vi har att rätta oss efter kommande år, 
för att ha så mycket reaktionstid som möjligt.

Vi har även en situation där anslagen till våra verksam-
heter inte ökar trots ökad verksamhetsvolym, och där 
beslutade ramar för 2020 dessutom understiger 2019 
års kostnadsnivå med drygt 20 mnkr, samtidigt som de 
budgeterade resultaten inte når 2 procent.

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 ställer ökade krav på kommunal service. 

Under hösten 2016 tog kommunen med hjälp av 
företaget	PWC	fram	en	Långsiktig	finansiell	analys,	med	
bäring	på	år	2030.	Denna	är	baserad	på	den	demografis-
ka utveckling vi ser framför oss, med siktet inställt på att 
nå en befolkning på 16000 invånare år 2030. Under 2019 
och fortsatt under 2020 så har vi som ambition att hitta 
konkreta vägar fram för att nå detta mål. Det handlar 
bland	annat	om	var	och	när	kommunen	kan	växa	i	be-
folkning, var vi ska bedriva kommunal service och hur vi 
ska	finansiera	denna	resa.	Under	hösten	och	vintern	har	
även	ett	spår	med	en	snabbare	tillväxt	utretts	tematiskt.	
Det handlar om att nå 17000 invånare de kommande 10 
eller kanske 15 åren. Krokoms kommun liksom de allra 
flesta	kommuner	står	inför	en	stor	finansiell	utmaning	
kopplad	till	den	demografiska	utvecklingen	där	allt	färre	
ska	försörja	allt	fler.	Kortfattat	handlar	det	om	att	om	vi	
fortsätter agera som vi gör idag, kommer vi att ha en stor 
obalans	i	den	kommunala	ekonomin	år	2030.	Det	finns	
tre huvudspår för att komma åt detta. Att höja skatten, 
att effektivisera våra verksamheter eller att dra ned på 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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ambitionen. Mest troligt kommer en kombination av 
detta att bli aktuell.

Kostnads- och intäktsutveckling
Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med 3,4 
procent (-0,1 %), där personalkostnaderna ökade med 
2,5	procent	(+	1,9	%).	Köp	av	externa	tjänster	och	köp	
av verksamhet ökar med 5,4 procent (-3,5 %) under året. 
Verksamhetsköp för placering inom individ- och famil-
jeomsorgen står för mer av hälften av ökningen. Skattein-
täkterna steg med 3,2 procent (+2,7 %), statsbidrag inom 
skattesystemet ökar med 6,3 procent (+3,5 %). 

Verksamheternas intäkter minskade med -5,1 procent  
(-15,1 %) . 

Den totala förändringen av intäkter  var plus 2,4 pro-
cent (-1,0 %). 

Både bruttokostnaderna  och -intäkterna ökade alltså 
under året, men tappet var större på intäktssidan. Detta 
är alltså en utveckling som kommunen delar med över 
hundra andra kommuner.

Avskrivningarna belastar resultatet med 40,7 mnkr, 
vilket är cirka 8 mnkr lägre än budgeterat.

Ett	fortsatt	mycket	gynnsamt	ränteläge	håller	de	finan-
siella nettokostnaderna på en låg nivå. Genomsnittliga 
räntan på upplåningen per 2019-12-31 är 1,04 procent 
(1,44%). Se även not 1 i räkenskaperna. 

Kommunfullmäktes finansiella mål
Kommunen	har	följande	tre	finansiella	mål:
Resultat före extraordinära poster ska långsiktigt uppgå 
till 2 procent av skatte- och statsbidragsintäkter. I budget 
anges att för åren 2019-2021 ska resultatet vara minst 1 
procent vilket för 2019 motsvarar cirka 10,0 mnkr. Utfall 
2019:		-12,8	mnkr,	-1,3	procent.	Målet	är	inte	uppfyllt.
Likviditet: Kommunen ska ha likvid beredskap att betala 
ut personalens löner inför varje utbetalningstillfälle. Utfall 
för 2019 var 58 mnkr vid årsskiftet. Målet är uppfyllt.
Soliditeten/egenfinansieringen ska vara minst 35 pro-
cent.	Utfall	2019:	41	procent.	Målet	är	uppfyllt.	Två	av	tre	
finansiella	mål	är	alltså	uppfyllda.

Kommunalskatt och 
befolkningsutveckling
Skatte- och statsbidragsintäkterna är marginellt, 3,6 
mnkr, högre än budget. Under 2019 har folkmängden 
ökat med 108 personer (-67) och vid årsskiftet var anta-
let invånare 14 956. Födelseöverskottet uppgår sig till 3 
personer	och	37	personer	netto	har	flyttat	hit	från	annat	
land.	Inrikes	flyttningar	uppgår	till	netto	plus	68.	Diagram-
men visar befolkningsförändringarna 2010–2019 och 
sammansättningen av dessa.

I underlaget till budgeten för kommande år förväntas en 
försiktig	ökning	av	folkmängden	tack	vare	fortsatt	inflytt-
ning	till	främst	exploateringsområden	i	Ås-Krokom-Dvär-
sätts-området. I budgetförutsättningarna räknar vi med 
ökade skatteintäkter som en följd av ökad befolkning, 
men även med ökade kostnader som en följd av ökad 
efterfrågan av skola och omsorg.  

Poster på balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Investeringsutgifterna, netto 66,8 mnkr, har ökat värdet 
och avskrivningar, 40,7 mnkr, har minskat det liksom en 
mindre avyttring. Investeringsbudgeten för 2019 uppgick 
till 169,7 mnkr, vilket innebär att 103 mnkr av anslagen 
kvarstår och reserveras över till kommande år.

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

Finansiella anläggningstillgångar
De	finansiella	anläggningstillgångarna	har	förändrats	
genom avbetalning av utlämnat lån till Jämtidrottshallen 
i Ås AB 0,5 mnkr

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna är endast marginellt föränd-
rade. Kommunen har inga kortfristiga placeringar eller 
förråd. 

Avsättningar
Kommunen gör avsättningar för tjänstepensioner. 71,4 
mnkr per 20191231, en ökning med 10,7 mnkr. Löneök-
ningar	och	att	allt	fler	anställda	kommer	över	gränsen	
för förmånsbestämd ålderspension är huvudorsaken. 
Avsättningar är gjorda för iordningsställande av aktiva 
och nedlagda deponier inom renhållningsverksamheten, 
6,0 mnkr.

Långfristig skuld
De positiva resultaten det senaste decenniet har möjlig-
gjort stora investeringar utan alltför stor upplåning. Un-
der 2019 upptogs lån med 40 mnkr. Upplåningen uppgår 
till 300 mnkr ( 260 mnkr). Detta är betydligt mindre än 
planerat. I budgetförutsättningarna fanns en upplåning 
upp till cirka 565 mnkr, vilket inte har behövts då inves-
teringsplanen långt ifrån följts fullt ut. Även statsbidrag, 
anslutningsavgifter	VA	m	fl	inkomster	på	investerings-
budgeten bokförs som långfristig skuld och fördelas ut 
på resultatet över en längre tid. Vid årsskiftet netto 9,0 
mnkr.
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Nyckeltal
Balanslikviditet
Balanslikviditeten, det vill säga betalningsförmåga på 
kort sikt, ligger på 82 procent, och likviditeten uppgick 
vid årsskiftet till 58 mnkr. Likviditeten är högre än vårt 
finansiella	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 minusre-
sultat, vilket har tärt på kommunens egna kapital. Sedan 
2001 då en serie av positiva resultat inleddes har solidite-
ten fördubblats, från 22 till 41 procent. Räknar man med 
den del av pensionsskulden som inte ingår balansom-
slutningen har kommunen en positiv soliditet på plus 0,5 
procent (+0,9%). 

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

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

att avsätta totalt 10,2 mnkr till reserven från överskotten 
för åren 2010 resp. 2011. Kommunfullmäktige beslutade 
i februari 2013 att ur resultatet för 2012 avsätta ytterli-
gare 6,5 mnkr. Reserven uppgår vid utgången av 2019 till 
16,7 mnkr (oförändrat).

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 pensionså-
tagande som kallas avgiftsbestämd ålderspension som 
kortfristig skuld. Den totala förpliktelsen är i stort sett 
oförändrad.

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

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

Visstidspensioner
Utifrån bestämmelser om pension och avgångser-
sättning	för	förtroendevalda,	finns	fyra	åtaganden	om	
visstidspension. 

Höstens medborgardialoger var välbesökta.
Foto:		Anneli	Åsén

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har minskat marginellt 
med netto -1,2mnkr och uppgår nu till 308,4 (309,6) mnkr, 
varav 300 (300) mnkr avser Krokomsbostäder AB. Utan-
för kommunkoncernen har omfattningen av borgensan-
svar minskat marginellt och uppgår till 8,4 (9,6) mnkr. 

Borgensåtaganden
Kommunen

(mnkr) 2019 2018
Krokomsbostäder 300,0 300,0
Bostadslån egna hem 0,7 1,0
Ishall 4,4 4,6
Bygdegårdar   2,1 2,5
Äldrekooperativ 0,6 0,8
Förskolor 0,6 0,7
Summa 308,4 309,6

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kom-
mun och Krokomsbostäder AB till 100 procent.

Jämtlands räddningstjänstförbund, 14,3 procent 
(14,3%), och Jämtlands gymnasieförbund, 17,3 procent 
(17,3%), har konsoliderats i den sammanställda redovis-
ningen med proportionell metod utifrån nämnda procent-
tal. Resultatet för koncernen blev -7,2 (2,8) mnkr efter 
konsolidering. 

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar ett resul-
tat på +0,5 mnkr. Jämtlands gymnasieförbund redovi-
sar ett resultat på +1,2 mnkr och Krokomsbostäder AB 
överskott om +3,9 mnkr. Utdelning kommer att ske från 
Krokomsbostäder AB till Krokoms kommun om 1,2 mnkr.

Investeringsredovisning
Lokaler och exploatering
Nettokostnaden för investeringar under 2019 uppgår till 
41	mnkr	för	lokaler	och	exploatering.
Arbete med ett tjugotal detaljplaner pågår i olika skeden. 
De handlar om initiativ från både kommunen, privata ak-
törer och Krokomsbostäder. Planerna omfattar i huvud-
sak bostadsändamål, men även olika verksamhetsän-
damål som industri och handel.

Försäljning av tomter på Sånghusvallen etapp 5 har 
pågått under året och samtliga 30 villatomter är nu sålda. 
Utöver dessa 30 tomter har  tomter inom området sålts 
till	externa	byggherrar	för	uppförande	av	12+24	radhus.	
Det	finns	ett	fortsatt	uttalat	intresse	från	externa	bygg-
herrar att förvärva mark i kommunen för uppförande av 
flerbostadshus.

Två strategiska fastighetsförvärv har genomförts, ett 
i Ås och ett i Krokom. Det rör sig i båda fallen om fastig-
heter där delar av fastigheterna ligger inom intressanta 
områden	för	framtida	exploatering	av	ny	bostads-	och	
verksamhetsmark.

Renovering av skadade skolfastigheter har fortsatt. 
Första etappen på Ås skola är färdigställd och togs i bruk 
vid höstterminens start 2019. Andra etappen är också 
färdigställd och kommer att kunna tas i anspråk för skol-
verksamhet under januari 2020. 

Förskolan Larven, 2 avd, i Krokom,  färdigställdes och 
togs i bruk höstterminen 2019.  Ombyggnaden av träslöj-
den i Ås skola blev också klar under året. 

Byggstart av nytt LSS-boende i Nälden har skett under 
hösten. Byggnationen löper på enligt plan och slutbesikt-
ning beräknas kunna ske vid halvårsskiftet 2020.

Arbetet med planerat underhåll har fortgått under året 
enligt underhållsplan.

Övrig service mot verksamheterna såsom förstudier, 
prissättning och rådgivning har också krävt en stor ar-
betsinsats under året.

Vatten och avlopp
Nettokostnaden för investeringar under 2019 uppgår 
till 6,4 mnkr för Vatten. Ny huvudvattenledning från Ås 
vattentorn till Åskorset byggs med egen personal. Flera 
större utredningsuppdrag har pågått under året, däri-
bland kan nämnas VA-utbyggnad i Ås-området samt sö-
kande av ny vattentäkt i Änge. Reningsverksdammarna 
vid Hissmofors reningsverk har tömts på slam. Diverse 
underhållsarbeten har utförts på anläggningarna. Under 
året har Uddero vattenverk byggts ut för att göra plats för 
manganfilter.	Projektet	föll	väl	ut	och	det	är	nu	minimalt	
med mangan som går ut i vattenledningsnätet i Ås, Dvär-
sätt, Rödön och Krokom. Projektet med en ny avlopps-
reningsanläggning i Åkersjön påbörjades under hösten 
2015 och stod klart vid årskiftet 2016/2017. Förutom en 
ny modern teknik för rening av avloppsvatten skapar den 
nya	avloppsanläggningen	möjlighet	till	att	ansluta	fler	
abonnenter.

Renhållning
Nettokostnaden för investeringar under 2019 uppgår till 
1,3 mnkr för Renhållning.

Under året har arbete har pågått med färdigställande 
av ramp på Hotagens ÅVC samt underhåll och reparatio-
ner av anläggningarna.

IT
Budgeten är indelad i två områden, övergripande gemen-
samma systemkostnader och Barn- och utbildnings-
nämndens(BUNs) IT-investeringar.  Inom det övergripan-
de området har utgifterna uppgått till 8,5 mnkr och avser 
utbyte av servrar och andra systemkostnader. Inom BUN 
är utgifterna 6,4 mnkr. Till största delen förnyelse av nät-
verk i skol- och förskolelokaler och inköp av elevdatorer.



24            Årsredovisning 2019

Totalutgift för investeringar som färdigställts under 2019

Översikt över resultaträkning och budget
Bokslut Budget

(mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022

Verksamheternas nettokostnader -931 -983 -975 -998 -1020

Avskrivning -38 -41 -51 -56 -58

Skatteintäkter 971 1011 1041 1076 1106

Finansnetto -1 0 -5 -6 -9

Från resultatutjämningsreserv 0 0 0

Årets resultat 1 -13 10 16 19

Budgetavvikelser
 
(mnkr)

Bok
2016

Bok
2017

Bok
2018

Bok
2019

Budgetavvikelser
Budgeterat Årets resultat 9,7 10,8 2 10
Avvikelse från budget -6,7 -9,7 -1 -22,8

Kostnads- och intäktsutvecklingen
 
(mnkr)

2017 2018 2019 2017-
2018

2018-
2019

Personalkostnader -731,2 -744,9 -763,4 1,9% 2,5%
Materialkostnader -53,6 -53,4 -56,6 -0,4% 6,0%
Tjänster och köpt verksamhet -343,6 -331,7 -349,8 -3,5% 5,5%
Bidrag och transfereringar -25,4 -22,1 -21,8 -13,0% -1,4%
Summa kostnader -1153,8 -1152,1 -1191,6 -0,1% 3,4%
Kommunalskatt 638,1 655,3 676,1 2,7% 3,2%
Utjämningsbidrag mm 304,5 315,3 335,1 3,5% 6,3%

Övriga intäkter 261,7 220,5 208,5 -15,7% -5,4%

Summa intäkter 1204,3 1191,1 1219,7 -1,1% 2,4%

Investeringar och finansiering 
(mnkr) 2017 2018 2019

Investeringar
Nettoinvesteringar 53 77 67
Finansiering av investeringar
Lån 0 10 27
Från årets resultat 53 39 40
Ut likvida medel 0 28 0

53 77 67

Finansiella nyckeltal 

(procent)
2017 2018 2019 KF:s 

mål
Andel lån till anläggningstillgångar 35% 35% 39%
Balanslikviditet 87% 76% 82%
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 44% 43% 41% 43%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -1,5% 1,0% 0,5%
Årets andel av totala intäkter 0,10% 0,10% 0,10% -1,3%

Känslighetsanalys
Ändring Effekt på 

budget (mnkr)
Löneökning 1% -7,3
Heltidstjänster 10 tjänster +/-5,0
Prisändring på varor och tjänster 3% +/-11,7
Ekonomiskt bistånd 10% -1,0
Minskad likviditet - 10 mkr 0
Förändrade marknadsräntor +/-1 % +/-2,6
Ökade taxor med 1% +0,65
-varav konsumtionsavgifter 1% +0,38
Förändrade stadsbidrag i skattesystemet 1% +/-3,0
Utdebitering av kommunalskatt +/-1 kr +/-31,3
Befolkningsförändring (skatteeffekt) +/-100 pers +/-6,2

Blandade tabeller och nyckeltal

Bokslut 2019 Budget 2019
Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utfall mot 

budget
Barn- & utbildningsnämnd  -8,1  -8,1 -15,3  -15,3 7,2

Kommunstyrelse            -9,0  -9,0 -9,6  -9,6 0,6
Socialnämnd               -1,0  -1,0 -3,8  -3,8 2,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Förskola/skola -22,9 0,5 -22,4 -31,4 -31,4 9,0
Vård och omsorg -2,0 -2,0 -2,4 -2,4 0,4
Stöd och service -6,9 -6,9 -20,4 -20,4 13,5
Idrottshallar & samlingslokaler   0,0 0,0 -5,8 -5,8 5,8
Bostadsanpassning         -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,3

Vägar, park & mark        -4,2 -4,2 -5,2 -5,2 1,0

Energiåtgärder            0,0 0,0 -3,3 -3,3 3,3
Övrigt                    -8,2 0,0 -8,2 -22,5 -22,5 14,3
Markköp -7,6 -7,6 -19,1 -19,1 11,5
Exploatering för bostäder      -5,0 15,8 10,8 -14,3 21,3 7,0 3,8
Summa samhällsbyggnad -56,9 16,3 -40,6 -124,8 21,3 -103,5 62,9
VA -6,4 -6,4 -15,6 -15,6 -15,6

Renhållning -1,3 -1,3 -8,0 -8,0 -8,0

Grönt center, Torsta-Rösta -0,4 0,0 -0,4 -13,9 0,0 -13,9 -13,9

Summa investeringar totalt -83,1 16,3 -66,8 -191,0 21,3 -169,7 102,9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Den personalekonomiska redovisningen för 2019 syftar 
till att följa upp hur väl kommunen lyckats i sina ambitio-
ner och målsättningar med utgångspunkt från sin arbets-
givarroll. Krokoms kommun fortsätter arbeta för att vara 
en attraktiv arbetsgivare där anställda trivs, utvecklas 
och är goda ambassadörer. 

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

Det övergripande målområdet i budget 2019 är ”Laget 
med förmåga och energi” och internt processmål ”Ledar-
skapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfo-

kus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning 
och uppföljning”. Måttet kopplat till målet är sjukfrånvaro.

Personalpolitiska aktiviteter
På övergripande nivå har aktiviteter genomförts för att 
sträva mot den politiska viljeinriktningen och målsätt-
ningen uttryckta i budget 2019. 

Arbetsmiljö och rehabilitering
Under	året	har	flera	insatser	genomförts	i	syfte	att	skapa	
en hälsofrämjande arbetsmiljö och minska sjukfrånva-
ron. En förebyggande insats som genomförts och som 
letts	av	företagshälsovården,	är	reflekterande	kollegiala	
arbetsgrupper för medarbetare inom Socialförvaltningen. 
Syftet är att fånga upp personer i riskzon för stressrelate-
rad ohälsa och förhindra sjukskrivning. Riktad insats mot 

Trenden med ökande sjukfrånvaro är bruten och sjukfrånvaron har under året sjunkit. För-
sta gruppen i ledarutvecklingsprogrammet har genomgått sitt program och grupp två har 
startat upp.  Antalet anställda har blivit färre medan den arbetade tiden har ökat.  

Kommunen som arbetsgivare
Vi har jobbat i 25 år i Krokoms kommun.

Foto:		Anneli	Åsén
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hemtjänsten har också genomförts där kontinuerliga 
träffar med områdets chefer har skett, i syfte att ge dem 
stöd både i rehabiliteringsarbetet och det förebyggande 
arbetet.

Sjukfrånvaron har under året har sjunkit i jämförelse 
med 2018. Sjukfrånvaron redovisas mer ingående under 
rubriken sjukfrånvaro nedan. 

Under våren har arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud genomförts. Utbildningen som omfattar 
tre dagar, utgår från Suntarbetslivs grundutbildning i 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för kommuner och 
regioner. Den är framtagen av arbetsgivare och fackliga 
organisationer gemensamt och den är kvalitetssäkrad av 
experter	och	forskare	på	området.	

Flera friskvårdssatsningar har initierats av trivselkom-
mittén	som	till	exempel	löptävlingar.	Motionskampanjen	
har fortgått under året där medarbetarna genom att vara 
fysiskt aktiva och skicka in aktivitetskort, deltar i utlott-
ning av en resa. 

Kompetensförsörjning
Krokoms kommun står, som många andra kommuner, 
inför utmaningar när det gäller framtida kompetensför-
sörjning. 

Inom ramen för den kommunövergripande kompe-
tensförsörjningsplanen	har	flera	aktiviteter	genomförts.	
Bland annat uppstart av ledarutvecklingsprogram och 
arbetet med arbetsgivarvarumärke och våra värdeord. 

Ledarskap och medarbetarskap
Ledarforum för chefer har genomförts vid fyra tillfällen. 
Teman	under	året	har	varit	tillväxt,	ledningsgruppsutveck-
ling och kriskommunikation.

Inom chefs- och ledarutvecklingsprogrammet har för-
sta gruppen avslutat sitt 11 dagar långa program under 
året. I samband med den avslutande dagen hölls tal och 
diplom delades ut. Grupp två startade sitt program i okto-
ber och avslutar under 2020.

Medarbetarundersökning har genomförts under hös-
ten 2019. Svarsfrekvensen är fortsatt mycket hög, 87,9 
%, vilket är 4,7 procentenheter högre än 2018. I medar-
betarundersökningen	finns	bland	annat	ett	antal	frågor	
framtagna av Sveriges Kommuner och regioner där ett 
index	räknas	fram	inom	områdena	motivation,	ledarskap,	
styrning	samt	ett	totalt	index	för	Hållbart	Medarbetaren-
gagemang	(HME).	Samtliga	index	har	förbättrats	jämfört	
med 2018, se diagram 1.

Krokoms	kommuns	ledarskapsindex	ligger	en	punkt	
högre än snittet för riket och jämförbara kommuner 
i samma storlek, men en punkt lägre gällande övriga 
index.	(Källa:	Kolada)

Övriga arbetsgivarfrågor
Löneöversynen gav ett utfall på totalt ca 2,7 procent. Ny 
lön betalades ut i maj för samtliga förbund utom Vårdför-

bundet. Centralt avtal för Vårdförbundet blev klart i juni 
och ny lön kunde betalas ut i november med retroaktivi-
tet från 1 april. 

Under hösten har ett partsgemensamt arbete med 
lönekartläggning genomförts. En översyn av gruppindel-
ning och värdering av dessa grupper med utgångspunkt 
i Diskrimineringslagens krav har skett. Arbetet med 2019 
års lönekartläggning beräknas vara slutfört under första 
kvartalet 2020.

Medarbetare
Per den 1 november 2019 var antalet månadsavlönade 
medarbetare 1 497, vilket är 22 färre än motsvarande 
tidpunkt året innan. Av totalt 1 497 anställningar var 1 
323 tillsvidare- och 174 visstidsanställningar. En minsk-
ning med nio tillsvidareanställda och 13 visstidsanställda 
jämfört med samma tidpunkt året innan.

Antalet tillsvidareanställda omräknat till årsarbetare 
motsvarar 1 284,1, vilket är en minskning med 4,7 årsar-
betare jämfört med föregående år. Årsarbetare räknas 
fram genom att summera den faktiska sysselsättnings-
graden. 

Arbetad tid
Trots att antalet anställda och antal årsarbetare är färre 
2019 än 2018 har antalet arbetade timmar ökat, dvs de 
redan anställda arbetar mer. Arbetade timmar är den fak-
tiskt utförda arbetstiden under året när all typ av frånvaro 
räknats bort.  

Under 2019 var den totala arbetade tiden ca 2,3 miljo-
ner	timmar,	vilket	är	ca	45	000	fler	timmar	än	under	2018	
och motsvarar ca 25 årsarbetare. Störst ökning av antal 
arbetade timmar har Barn- och utbildningsförvaltningen 
vilket	har	sin	förklaring	i	att	det	under	året	varit	fler	barn	i	
skolan samt att statliga medel för lärarassistenter kom. 
Även Socialförvaltningen har en ökning av den arbeta-
de tiden som har sin förklaring dels i övertagandet av 
Bemanningspoolen under året, dels utökning av antal 
platser i verksamheten. 

Antalet övertidstimmar har minskat under året med 
nära 2 500 timmar och framför allt vid Socialförvaltning-
en, där antalet övertidstimmar minskat med 1 800.  

Andelen timmar utförda av timavlönade har minskat 
något jämfört med fjolåret. Av totalt arbetad tid utgör 
andelen timmar utförda av timavlönade 7,9 procent, 
vilket är 0,2 procentenhet lägre än 2018. Vid beslutet 
om införande av rätt till heltid samt kommungemensam 
pool, sattes mål att minska tiden utförd av timavlönade 
till motsvarande 100 årsarbetare vid utgången av 2015 
och ytterligare minskning till 50 årsarbetare vid utgången 
av 2019. Målet är inte uppnått. 2015 motsvarade timav-
lönade ca 145 årsarbetare och nuvarande nivå, ca 100 
årsarbetare, har varit den samma de senaste två åren 
och det är inte troligt att den kommer att sjunka särskilt 
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mycket. Behovet av tillfälliga vikarier i verksamheten 
alltid	kommer	att	finnas.

Hel- och deltidsanställda
Andel tillsvidareanställda som är anställda på heltid har 
ökat från 89,5 procent till 90,1 procent. Andel av månads-
avlönade som har heltidstjänster har ökat något, från 
81,4 procent till 83 procent. För en del medarbetare är 
det attraktivt med möjlighet att jobba deltid. Med heltid 
som norm och deltid en möjlighet, erbjuder kommunen 
medarbetare möjlighet att önska sysselsättningsgrad.

Könsfördelning
Av kommunens alla tillsvidareanställda var 77 procent 
kvinnor och 23 procent män, vilket är oförändrat jämfört 
med 2018. Kommunledningsförvaltningen är den enda 
förvaltning som har jämn könsfördelning, 56 procent 
kvinnor och 44 procent män. Övriga förvaltningar är 
kvinnodominerade

Åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställda är 46,3 år vilket är 
något lägre än föregående år då medelåldern var 46,4 år. 
Bland kvinnorna är medelåldern lägre än bland männen. 
Lägst medelålder har Barn- och utbildningsförvaltningen, 
45,7 år, medan Kommunledningsförvaltningen har den 
högsta medelåldern, 50,6 år.

Andelen anställda upp till 39 år har ökat något jämfört 
med samma tidpunkt ifjol och uppgår till 29,8 procent. 
Andelen av de tillsvidareanställda som är 50 år eller äldre 
är 42,6 procent, vilket är en lägre andel än 2018. 

Antalet anställda som väljer att arbeta efter 65 år har 
minskat och är 1 november 1,0 procent, 13 personer. Det 
är en minskning med 0,3 procentenheter, eller fyra per-
soner, jämfört med samma tidpunkt 2018. Det är inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen 
de	flesta	äldre	än	65	år	har	valt	att	arbeta	kvar.

Avgångar
Totalt har 143 tillsvidareanställda lämnat organisationen 
under 2019. Av dessa är 39 avgångar på grund av pen-
sion, 88 på egen begäran och 16 övriga orsaker. Antalet 
som lämnar organisationen på egen begäran har mins-
kat med 25 procent jämfört med 2018.

De närmaste 10 åren kommer ca 350 medarbetare 
uppnå 65 år, vilket motsvarar ca 26 procent de anställda. 
Prognosen för pensionsavgångar har legat på denna 
nivå under en längre tid och ställer fortsatt höga krav på 
kompetensförsörjningen. 

Medelåldern 2019 för de som avgått med pension var 
64,9 år, vilket är något högre än 2018 då den var 64,1 år.

Inom	de	närmaste	fem	åren	har	flera	av	våra	yrkes-
grupper ett relativt stort antal som uppnår 65 år och för 
flera	av	dessa	grupper	råder	idag	rekryteringssvårigheter.	

Det	gäller	till	exempel	lärare,	samtliga	kategorier,	där	33	
personer uppnår 65 år. Bland förskollärarna uppnår 12 
personer 65 år inom fem år och bland barnskötarna 14 
personer. För gruppen undersköterskor och stödassis-
tent/vårdare är antalet 50. 

Från och med 1 januari 2020 höjs åldern för avgångs-
skyldighet till 68 år och från och med 2023 till 69 år. Ur 
ett kompetensförsörjningsperspektiv är det av vikt att vi 
som arbetsgivare möjliggör och uppmuntrar medarbeta-
re att arbeta kvar även efter uppnådd pensionsålder.

Sjukfrånvaro för månadsavlönade
Glädjande nog har sjukfrånvaron minskat under året och 
uppgår till 7,1 procent vilket är 0,9 procentenheter lägre 
än 2018. För kvinnor har sjukfrånvaron minskat med 1,4 
procentenhet medan den dessvärre har ökat för männen 
med 0,7 procentenheter.

Under året har, som beskrivits under rubriken arbets-
miljö och rehabilitering, ett antal riktade insatser genom-
förts och då framför allt inom Socialförvaltningen, för att 
sänka sjukfrånvaron. Insatserna ser ut att ha gett effekt 
då sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med fjolåret.

Andelen långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer, är 
42,1 procent  vilket är en lägre andel än 2018 då den var 
47,2 procent. Även den korta sjukfrånvaron upp till dag 
14 har minskat jämfört med fjolåret.

Ett nytt sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg har 
införts under hösten för att underlätta för våra chefer när 
det gäller bland annat dokumentation i rehabiliteringsä-
renden. Verktyget är integrerat med vårt personalsystem 
och bevakar automatiskt sjukfrånvaron för alla medarbe-
tare och signalerar till cheferna när ett rehabiliteringsä-
rende ska påbörjas.

Sjukfrånvaro åldersindelad
Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersintervall. 
Störst	minskning	finns	i	åldersintervallet	upp	till	29	år.	
Den gruppen har dock den högsta sjukfrånvaron, 7,8 pro-
cent. I intervallet 30-49 år är sjukfrånvaron 6,5 procent, 
och i intervallet 50 år och äldre är den 7,6 procent.

Sjukfrånvaro per förvaltning
Sjukfrånvaron har minskat vid samtliga förvaltningar 
jämfört med fjolåret. Både Samhällsbyggnadsförvaltning-
en och Socialförvaltningen har avsevärt lägre sjukfrån-
varo 2019 jämfört med 2018. Minskningen för Kommun-
ledningsförvaltningen har till stora delar sin förklaring i 
förändrad	organisation,	då	överflyttning	av	Bemannings-
poolen till Socialförvaltningen skett under året.

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis. Cheferna arbetar 
aktivt för att komma tillrätta med sjukfrånvaroproblema-
tiken med stöd av HR-avdelningen och företagshälsovår-
den.
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2018 2019 2018 2019

Antal anställda 1519 1497 Total sjukfrånvaro månadsavlönade 8,0 7,1

- tillsvidareanställda 1332 1323 - kvinnor 8,8 7,4

- visstidsanställda 187 174 - män 5,6 6,3

Antal kvinnor 1159 1142 Sjukfrånvaro –29 år 9,3 7,8

- varav tillsvidareanställda 1026 1022 Sjukfrånvaro 30–49 år 7,4 6,5

Antal män 360 355 Sjukfrånvaro 50 år– 8,2 7,6

- varav tillsvidareanställda 306 301 Pensionsavgångar 31 39

Medelålder tillsvidareanställda 46,4 46,3 Personalkostnader (i mnkr) 739,8 756,1

Andel månadsavlönade med heltid 84,4 86,0 Personalkostnad, exkl PO 519,1 530,9

Andel tillsvidareanställda med heltid 89,5 90,1 Personalomkostnad (PO) 219,9 225,2

- kvinnor 88,0 89,0 Total sjuklönekostnad exkl PO 12,0 11,3

-män 94,4 93,7 Övertidsskuld, inkl PO 2,1 0,9

Genomsnittlig syss.grad tillsv.
anställda

96,8 97,1 Semesterskuld, inkl PO 23,3 21,7

- kvinnor 96,3 96,7 Uppehålls-/ferielöneskuld, inkl PO 9,6 9,9

- män 98,2 98,1 Pensionsskuld 476,0 473,6

Medellön tillsvidareanställda 29 825 30 619 - därav avsatt till pensioner 60,7 71,4

- kvinnor 29 692 30 525 - därav ansvarsförbindelse 384,1 373,3

- män 30 259 30 939  -avgiftsbestämd pension 31,2 28,9

Personalekonomiska  nyckeltal 2018 och 2019
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Verksamhetsredovisning

Kommentar: Medborgardialoger har förts i 6 olika kom-
mundelar; Alsen/Näskott, Offerdal/Rönnöfors, Hotagen, 
Föllinge/Laxsjö,Aspås/Krokom,	Rödön/Dvärsätt/Ås.	
Deltagarantalet och engagemanget var stort och bedöm-
ningen	är	att	kommunen	fick	mycket	bra	information	och	
ett antal kontakter med olika grupperingar skapades. 
Dialogerna kommer att fortsätta under 2020. Näringslivs-
kontoret har också träffat företagare via både inbjudan 
till frukostmöten i kommunen tillsammans med politiker 
och genom att vara ute på företagsbesök.

Socialförvaltningen har arbetat med kvalitetshöjande 
åtgärder för att trivseln i olika boenden ska öka.

Kommunikationen med vårdnadshavare har förbätt-
rats genom att även förskolornas och fritidshemmens 
barn- och elevdokumentation samt närvaro/frånvaro sker 
genom digitaliserade system.88,5 procent av eleverna i 
årskurs 9 är behöriga till ett yrkesprogram, vilket är bäst i 
länet och över genomsnittet för riket.

Smedjan har öppnats som en kombination av kom-
munal förskola (senare daglig verksamhet), föreningsliv 
och fritidsgård. Här har föreningarna getts utrymme 
att vara med och påverka i hög grad.I arbetet med att 
ta fram konceptet Smedjan har många olika föreningar 
varit involverade för att så många som möjligt ska kunna 

delta, oavsett härkomst, könstillhörighet eller eventuella 
funktionsnedsättningar.

Ett stort arbete kvarstår för att utveckla tydliga struk-
turer för hur den samiska befolkningen ska involveras 
tidigt i beslut som påverkar dem.

Som följd av diskussionen kring utvecklingen av kom-
munens olika idrottsanläggningar har kommunen tagit 
över driftsansvaret för fastigheten Ås ridhus.

Fördjupad översiktsplan ”Älvområdet” är under framta-
gande liksom framtagande av detaljplaner. En omfattan-
de utredning för framtida VA-utbyggnad i Ås med omnejd 
har genomförts.

Kommunen har också arbetat med riktlinjer för bo-
stadsförsörjning som ska bidra till en långsiktigt hållbar 
bostadsförsörjning och vara en länk mellan översiktspla-
nen	–	här	ska	vi	bygga	–	och	tillväxtstrategin	–	så	ska	vi	
växa	–	genom	att	svara	på	vad	vi	ska	bygga.

Sammanfattningsvis har kommunen gjort ett stort 
antal aktiviteter för att nå befolkningsmålet på 15 000 
invånare men inte lyckats fullt ut. Det landade på 14 966 
personer	vilket	är	108	personer	fler	än	2018	men	inte	
framme vid 15 000. 

Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet 16000 invånare år 2030

Kommentar: Under 2019 har områden planlagts och pla-
nerats, som möjliggör byggande av villor, hyresrätter och 
bostadsrätter i olika storlekar och kostnadslägen. Det 
gäller	såväl	radhus	som	flerbostadshus.	Tre	stycken	olika	
byggherrar har förvärvat planlagd mark i Sånghusvallen 
av kommunen och påbörjat byggnation av totalt ett 50-
tal radhus och mindre bostadshus. Samtal förs med ett 

flertal	olika	byggherrar	som	vill	få	möjlighet	att	förvärva	
planlagd	mark	i	Ås	för	byggnation	av	flerbostadshus	
och radhus. Det är därför av stor vikt investeringsbeslut  
fattas för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet i Ås när 
efterfrågan	nu	finns.	Intresset	har	även	ökat	att	bygga	i	
centrala Krokom. 

Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka

Här kan du ta del av sammanfattningen på övergripande nivå av kommunens mål. För respektive 
nämnd visar årsredovisningen en enkel sammanställning av om målen är uppfyllda, delvis uppfyll-
da eller inte uppfyllda. Ytterligare information på målnivå får du i nämndsbilagan.

LÄS MER PÅ WWW.KROKOM.SE/EKONOMI
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Kommentar: Det genomsnittliga meritvärdet för kom-
munens elever i årskurs 9 har ökat med tio meritpoäng 
i jämförelse med föregående år och uppnår för läsåret 
2018/19 226,3 meritpoäng. Detta är 13 meritpoäng lägre 
än förväntat värde utifrån socioekonomiska faktorer.

Fördelning av elevhälsans resurser sker så att alla 
elever i kommunen ska få tillgång till elevhälsans sam-
lade kompetens. Vid utökade eller nya behov fördelas 
resurs efter behov. Ett arbete pågår för att stärka värde-
grundsarbetet på några av skolorna, dels genom klass- 
arbeten med eleverna men även till personal genom 
utbildningar. 

Barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvalt-
ningens berörda tjänstemän och nämndsordföranden 

träffas fyra gånger per år. Gemensamma utbildningar 
kring psykisk hälsa har genomförts för personal inom de 
båda förvaltningarna. Under året har förvaltningarna fått 
i uppdrag att påbörja arbetet med ”Tidiga samordnade in-
satser”.	Projektet	syftar	till	att	tillsammans	tidigt	identifie-
ra barn med särskilda behov som i framtiden kan behöva 
insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller LSS.

Folkhälsosamordnaren har fått ett tydligare uppdrag 
att hålla i de övergripande ANDT-frågorna och frågor 
kring psykisk ohälsa. Kommunen deltar i Länsstyrelsens 
länsnätverk i ANDT-frågor och samverkar också med 
brottsförebyggande samordnarna och polisen. Ett för-
slag	finns	på	att	genomföra	insatsen	ANDT	på	schemat	
för högstadiet – materialet är ute på remiss.

De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommentar: Näringslivskontoret har arbetet väldigt 
aktivt med dialogen med företag genom företagsbesök, 
företagarträffar, nyhetsbrev och en ny hemsidesportal för 
företag. Politiker och tjänstemän från olika förvaltningar 
har deltagit på många av aktiviteterna. 

Förvaltningarna har utvecklat dialogen med företag 
på olika sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
byggt upp en databas för praktikplatser, studievägledare 
har samverkat med företag och näringslivskontoret och 
inom förskolan och skolan stimuleras ett förhållningssätt 
som främjar entreprenörskap. Inom socialförvaltningen 
har arbetet kommit olika långt beroende på vilken verk-
samhet det handlar om. Arbete och integration är den 
verksamhet som har kommit längst med dialogen. Även 
hemtjänsten	har	under	året	träffat	flera	lokala	handlare	
för att se över möjlighet att kunna göra digitala matinköp. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen	har	deltagit	på	flera	
olika träffar med näringslivskontoret för att utveckla dia-
logen med företag men förvaltningen har svårt att möta 
upp näringslivets förväntningar på snabb återkoppling i 
vissa ärenden. Bygg- och miljöavdelningen har arbetat 
för att utveckla service, samverkan och myndighetsutöv-
ning där en god dialog med näringslivet är avgörande för 
ett	gott	resultat.	Som	exempel	på	insatser	kan	nämnas	
den enhetsövergripande samverkansgrupp som har 
bildats under året, samt de företagarträffar som har ar-
rangerats i samverkan med näringslivsenheten och i vilka 
samverkansgruppens medlemmar har deltagit.

Sammanfattningsvis så har kommunen arbetet med 
att	öka	dialogen	med	näringslivet	men	det	finns	fortsatt	
stor utvecklingspotential kring att öka dialogen med 
företag. 

Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska öka

Kommentar: FN:s	globala	mål	(Agenda	2030)	finns	nu	
registrerade i Stratsys. Målen är kopplade där de berör 
våra	kommunala	mål	(förändringsmål	samt	specifika	
mål i olika strategier). Kommunen är nu antagen att delta 
i	Glokala	Sverige,	FN-förbundets	och	SKR:s	projekt	för	att	
stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030.
En utredning av möjligheterna att minska antal km för 
skolskjutsar och tjänsteresor har genomförts. Riktlinjer 
har skapats som kommer att implementeras under 2020.
I Socialförvaltningens berörda verksamheter pågår en 
kartläggning och översyn över arbetsresor i syfte att 
minska resorna genom samordning och samåkning. Test 
pågår inom Hemtjänsten och Arbete och Integration att 

använda elcyklar/cyklar på de orter där det är möjligt.
Kostenheten ökar utbudet av vegetariska rätter och 
arbetet med att minska matsvinnet fortgår och visar 
på gott resultat. Ny livsmedelsupphandling är klar och i 
den ställs stora krav på bland annat kvalité, ekologiska 
produkter och djurhållning.
Lokalvårdsenheten bidrar till målet genom att minimera 
användandet av kemikalier.
Trots aktiviteter som strävar att minska klimatavtrycket 
är det svårt at hävda att kommunen som helhet lyckats. 
Samhället i stort går dessvärre fortfarande i motsatt 
riktning. 

Miljö- och klimatavtrycket ska minska
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Miljö- och klimatavtrycket ska minska

Kommentar: För att bevaka att infrastrukturutvecklingen 
främjar hela kommunen sker bland annat regelbundna 
möten	med	Trafikverket	där	frågor	om	trafiklösningar	i	
planärenden diskuteras.

Exploateringsvtal	tecknas	med	privata	exploatörer	för	
att i förekommande fall, reglera utformning av vägar.

Där kommunen är väghållare underhålls vägar, gång 
och cykelvägar för att bibehålla och säkerställa dess 
standard och funktion.

Vatten och renhållnings verksamheter berör hela kom-
munen och det pågår löpande arbeten med utredningar, 
planering, investeringar och underhåll för att säkerställa 
dessa funktioner i hela vår kommun.

Kommunen har under året arbetat intensivt för att 
”Hållplats Nälden” ska bli verklighet. Byggnation av järn-
vägsperrong, pendlarparkering samt en mer tillgänglig 
busshållplats beräknas att påbörjas under sommaren.

Utveckling av infrastruktur ska ge förutsättningar för en god hälsa och ett attraktivt liv

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommentar: Ett antal förändringsarbeten i de olika för-
valtningarna har genomförts med hjälp av kommunsty-
relsens utvecklingsfond. Utfallet av dessa projekt är väl-
digt bra. Under våren har kommunens samlade portfölj 
av IT-system setts över med utgångspunkt i kostnader 
och verksamhetsnytta. 

Socialförvaltningen genomförde för andra respektive 
tredje gången en uppföljning av kostnad per brukare 
(KPB)	inom	sina	största	verksamheter.	Inom	flera	områ-
den visar KPB att vårt förändrings- och utvecklingsarbete 
börjar ge goda resultat både kopplat till kostnad och 
kvalitet. Enligt företaget som genomför KPB är Krokoms 
socialförvaltning en av de kommuner som arbetar effek-
tivast med att förbättra sitt resultat.

Genomgång av kommunens ekonomi är en stående 

punkt	i	såväl	ledningsgrupper	som	på	APT:er	och	kon-
tinuerlig uppföljning av lagd budget har skett genom 
träffar med ekonom och chefer i syfte att agera vid 
avvikelser. Den här typen av aktiviteter genomförs i alla 
förvaltningar, men med lite olika upplägg. 

Processkartläggningar har genomförts och pågår 
inom vissa verksamheter.

Chefer ser över arbetssätt och försöker hitta möjliga 
effektiviseringar i dialog med medarbetarna.

Trots alla goda insatser under året, redovisar våra 
verksamheter vid årets slut sammantaget stora negativa 
budgetavvikelser. Anledningarna till detta är många, både 
påverkbara och inte påverkbara. Sammanfattningsvis 
betyder detta att många saker är gjorda, och att det alltid 
finns	skäl	att	sträva	vidare.

Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska öka
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Kommentar: Förvaltningarnas har genomfört en rad akti-
viteter för att uppnå det övergripande målet ”Ledarskapet 
ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och 
utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och 
uppföljning”. 

Arbetet med vår värdegrund och värdeorden har fort-
satt vid förvaltningarna och samtliga chefer kommer att 
delta i ledarutvecklingsprogrammet som startades upp 
under året.

Resultatet av medarbetarundersökningen, där samtliga 
index	förbättrats,	har	återförts	och	handlingsplaner	har	
tagits fram.

Medborgardialoger	har	skett	vid	ett	flertal	tillfällen	och	
gemensamma möten mellan förvaltningarna har regel-
bundet inplanerats och har genomförts under året.

Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja  
samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning

Kommentar: Upphandlingen av en ny e-tjänsteplattform 
har gett betydligt bättre förutsättningar för kommunens 
förvaltningar att utveckla egna e-tjänster. Under slutet 
av 2019 bildades en förvaltningsövergripande digitalise-
ringsgrupp där bland annat e-tjänsteutvecklingen kom-
mer att drivas vidare parallellt med att initiera och stödja 
arbetet med införande av digitala verktyg som bidrar till 
förändrade arbetssätt.

Modersmålsundervisning har effektiviserats genom 
fjärrundervisning. Medarbetarna inom modersmål ges 
och kommer att ges tillfälle till kompetensutveckling 
i fjärrpedagogik. Till viss del säljer Krokoms kommun 
tjänster inom fjärrundervisning till andra kommuner.

Digitaliseringsprojekt pågår inom bl a  Individ och 
familjeomsorgen, Bygg o miljö samt inom Barn- och 
utbildningsnämnden. Kommunens utvecklingsfond har 
visat sig vara ett bra stöd

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår regis-
tervård, framtagande av rutiner, processkartläggningar 
och	digitalisering	för	att	effektivisera	arbetsflöden	och	
därmed leda till ökad kundnytta, bättre arbetsmiljö och 
kostnadseffektiv verksamhet.

Helhetsbedömningen blir grön även om det aldrig blir 
klart. Ständig utveckling är nödvändigt ur alla aspekter, 
inte bara ekonomiska.

Effektiviseringar	för	att	lösa	framtida	utmaningar,	via	till	exempel	digitalisering	och	 
e-tjänster, ska genomföras

Kommentar: Maten och måltiden är viktig, inte bara för 
att tillgodose behoven av energi och näringsämnen, utan 
även för livskvaliteten. Arbete mot målen i strategi för 
äldres hälsa kopplade till kost sker bland annat genom 
att kostenheten tillsammans med Offentlig gastronomi 
anordnar	olika	temamåltider	till	exempel	grillfester,	sur-
strömmingsfester	och	Nobelfirande	med	trerätterslunch.	
Inom kultur, fritid och folkhälsa har enheten arbetat 
tillsammans med socialförvaltningen för att skapa bättre 
förutsättningar för äldre att ha en god hälsa och ett aktivt 

liv; bland annat genom initiativet ”Må bra på äldre dagar”. 
Föreningar som genomför aktiviteter för äldres hälsa får 
ta del av bidragsutbetalningar. Kommunen har också 
samverkat med föreningar och skola kring ungdomars 
fritid samt medverkat till föreläsningar gällande ungas 
psykiska hälsa. 

Flera verksamheter samverkar i projektet Digidel-
Center på kommunens samtliga bibliotek som startade 
januari 2019 med målet att utbilda äldre medborgare i 
digitalisering.

Äldre och unga ska ges bättre förutsättningar för en god hälsa och ett aktivt liv



Våra verksamheter
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KS verksamheter lämnar ett överskott med 5,0 miljoner 
kronor till bokslutet 2019. Avvikelser från budget åter-
finns	bland	annat	inom	Personalprogrammet	med	mins-
kade kostnader för dels företagshälsovård men även för 
satsningar inom personalförsörjning. 

Överskott lämnas även hos HR-avdelningen, IT-enhe-
ten samt ekonomiavdelningen, vilket beror på vakanser 
men även på besparingsdirektiv för andra halvåret 2019. 
Även Lärcentrum har lägre kostnader än budget.
Av	de	verksamheter	som	visar	underskott	finns	KS	

nämnd vilket främst beror på ekonomiskt omställnings-
stöd enligt regelverk för OPF-KL men också på grund av 
ökade sammanträdeskostnader. 

Även Bilpoolen har för 2019 underskott då intäkterna 
är relativt låga, något som delvis beror på en oförändrad 
prismodell samt att bilarna inte nyttjas på ett kostnadsef-
fektivt sätt.

Administrativa avdelningen
Alla enheter inom administrativa avdelningen har un-
der året arbetat intensivt med verksamhetsutveckling 
med en effektivare organisation som mål. Kundcenter 
har under året tagit till sig ytterligare uppdrag för att på 
detta sätt erbjuda ökad tillgänglighet och service till våra 
medborgare och andra som har anledning att kontakta 
kommunen. I slutet av 2019 bildades en förvaltningsö-
vergripande digitaliseringsgrupp i syfte att synliggöra och 
utveckla arbetet med att förändra arbetssätt med stöd av 
digitala verktyg. 

Kommunikationsavdelningen
Huvudfokus under året har varit den nya hemsidan som 
lanserades i juni. Den togs emot väl och blev även nomi-
nerad i två olika tävlingar, Guldhanden och Publishingpri-
set. Det är vi stolta över.

Satsningar på verksamhetsutveckling för att hitta effektivare lösningar för både medborg-
are och medarbetare pågår i alla verksamheter inom kommunledningsförvaltningen. Trots 
ett ansträngt läge för kommunen redovisas ett plusresultat för 2019.

Kommunstyrelsen
Guldkvällen i Föllinge

Foto:		Anneli	Åsén
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HR-avdelningen
Stort fokus ligger fortsatt på arbetsgivarstödet till för-
valtningarna, från såväl HR som från Lön. Majoriteten 
av frågorna är som tidigare kring arbetsrätt och behov 
av stöd vid arbetsrättsliga utredningar. Även behovet 
av stöd i rekryteringar är stort och HR har deltagit vid 
flertalet	chefs-	och	specialistrekryteringar.	Sjuktalen	har	
sjunkit jämfört med fjolåret, men är fortsatt relativt höga 
och stort fokus läggs på att stötta chefer i rehabilitering.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har under året på olika sätt ägnat 
mycket uppmärksamhet åt det tuffa ekonomiska läget. 
Rambudgetbeslut har reviderats både för budgetåret 
2019	och	2020,	vilket	inneburit	extra	arbete.

Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid
Näringslivsenheten har arbetat nära företagen via både 
företagsbesök och olika företagsträffar men även genom 
informationsspridning via facebooksidan Näringslivskon-
toret i Krokom och genom nyhetsbrevet Näringslivsnytt. 
Enheten har aktivt arbetat i länets samarbetsprojekt 
Etableringsfrämjande samverkan för att locka företagse-
tableringar till kommunen. 

Kulturenheten har samarbetat med föreningslivet 
genom såväl olika kulturarrangemang som andra utveck-
lingsfrågor.	Ett	flertal	evenemang	har	arrangerats	under	
året. Fritidsenheten har fortlöpande samarbete med ett 
flertal	föreningar	kring	olika	projekt	som	de	vill	genom-
föra för att utveckla sina arenor och verksamheter. Ett 
flertal	utbildningar	har	genomförts	under	året.	

Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter 

(tkr) Redovisat 2019 
kostnad

Redovisat 2019 
intäkt

Redovisat 2019 
netto

Budget 2019 
netto

Budgetavvikelse 
2019

Redovisat 2018 
netto

Kommunstyrelsen -3 204 0 -3 204 -2 420 -785 -2 222

Gemensamma verks. -42 229 4 478 -37 751 -40 529 2 778 -38 867

Kommunikation -3 254 203 -3 051 -3 540 489 -2 957

Näringslivsavdelningen -18 889 4 885 -14 004 -14 230 227 -14 189

Övrigt -16 971 5 168 -11 803 -14 085 2 282 -9 569

Summa -84 547 14 734 -69 814 -74 804 4 990 -67 804

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

 2
 0

 8

 0

Måluppfyllelse och ekonomi

Kommunfullmäktige

Ekonomisk redovisning för kommunfullmäktige
Resultaträkning 
(mnkr netto)

Budget 
2018

Bok 
2018

Utfall 
2018

Budget 
2019

Bok  
2019

Utfall 
2019

Intäkt 0,1 -0,1 0,0

Kostnad 3,0 -2,1 -2,9

Summa -2,9 -2,2 -2,9

Valnämnd

Ekonomisk redovisning för valnämnden 
Resultaträkning 

(mnkr netto)
Budget 

2018
Bok 

2018
Utfall 
2018

Budget 
2019

Bok  
2019

Utfall 
2019

Intäkt 0,3 0,3

Kostnad -0,3 -0,6 -0,3

Summa -0,3 0,3 0,0

Överförmyndarnämnden

Ekonomisk redovisning för överförmyndarnämnden
Resultaträkning
(mnkr netto)

Budget 
2018

Bok 
2018

Utfall 
2018

Budget 
2019

Bok  
2019

Utfall 
2019

Intäkt 0,0 0,0 0,0

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

Summa -2,8 -2,9 -0,1

—

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

Läs mer på www.krokom.se/ekonomi
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Barn- och utbildningsnämnden redovisar för året 2019 
ett negativt resultat på 8,5 miljoner kronor. De stora bud-
getavvikelserna under året är följande;
• På kostnadssidan är det framförallt interkommunal 

ersättning, skolskjuts samt lönekostnader inom 
fritidshem och grundskolan som överskridit budget 
för året.

• Intäktssidan lämnar ett klart sämre resultat för året än 
budgeterat. Vilket framför allt beror på de olika statliga 
satsningarna inom barn- och utbildningsnämndens 
segment minskat under innevarande budgetår. 

Skolverksamheterna
Året	har	präglats	av	skolstrukturfrågor.	Den	externa	sko-
lutredning som genomfördes under 2018 gav inga beslut 
under 2019. En ny intern skolutredning genomfördes 
sommaren 2019 även den ledde inte till några beslut.

Organisatoriskt har Pärlans förskola i Kluk och Lammet 
förskola i Föllinge avvecklats samt en Larvens förskola 
startats i Krokom. Investeringsbeslut på att uppföra en 
stor förskola om 10 avdelningar i Krokoms tätort har fat-
tats. Förskolan beräknas stå klar 2022-2023 och ersätter 
då de fem förskolorna i Krokoms tätort.

Lärarbrist i glesbygden innebar att Trångsvikens elever 
i	årskurserna	4-6	flyttades	under	vårterminen	2019	till	
Näldenskolan och Kvarnbacksskolan. Även Hovs elever 
i	årskurserna	4-6	flyttades	till	Kaxås	skola	hösten	2019.	
Detta i väntan på att lyckas rekrytera behöriga lärare 
till	skolorna.	Kaxås	skola	tillfördes	medel	inför	läsåret	
2019-2020 för att kunna behålla behöriga lärare trots lågt 
elevunderlag.

Skolinspektionen genomförde en tillsyn under hösten 
2019 där de fastställde att Krokoms kommun inte upp-
fyllde alla författningskrav. 

För tredje året i rad har andelen elever som blev behöriga till gymnasiet ökat. Ett värdefullt 
utvecklings- och undervisningsarbete ger resultat! Brist på lärare har inneburit att ett fåtal 
klasser	har	flyttats	till	andra	skolor.	I	övrigt	har	året	präglats	av	skolstrukturfrågor.	

Barn- och utbildningsnämnden
P-O Mars, rektor på Sånghusvallen

Foto:		Anneli	Åsén
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”Samverkan för bästa skola” (SBS) påbörjades under 
2019 tillsammans med Skolverket i syfte att öka likvär-
digheten inom och mellan skolor. Satsningen kommer att 
pågå under tre år.

Elevernas samlade måluppfyllelse i årskurs 9, mätt i 
andel elever som blev behöriga till ett gymnasieprogram, 
ökade	för	tredje	året	i	rad.	Detta	är	ett	exempel	på	att	det	
vid kommunens skolor bedrevs ett värdefullt utvecklings- 
och	undervisningsarbete.	Ett	exempel	är	införandet	av	
förstelärarnätverk.

Inom fritidshemmen har undervisningens utveckling 
varit mycket positiv. I januari startades fritidshemslyftet/
Falkenbergsmodellen upp under ledning av rektorer och 
pedagogiska utvecklare i fritidshemmet. Fokus har varit 
och är att synliggöra fritidshemmets uppdrag för alla 
pedagoger och rektorer samt att utveckla fritidshemmets 
undervisning mot ökad likvärdighet i hela kommunen. 
Satsningen kommer att pågå under minst tre år.

I förskolans utbildning och undervisning syns stora 
effekter av satsningen på specialpedagog och pedago-
giska utvecklare som stöd för rektors pedagogiska led-
arskap. Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats 
och bidragit till att likvärdigheten ökar samt att barnen 
får en bättre tillgänglighet i förskolornas lärmiljöer såväl 
socialt som pedagogiskt och fysiskt.

Införandet av lärplattformen InfoMentor i förskolan och 
fritidshemmen har medfört bättre kommunikationsmöj-
ligheter mellan verksamheterna och vårdnadshavarna.

Krokoms kommun har gått med i samverka.nu - även 

kallat praobanken. Ett led för skolan att samverka med 
näringslivet. Långsiktigt ska detta säkerställa likvärdighe-
ten kring förutsättningar att skaffa praoplats till elever.

Under vårterminen 2019 kom beslutet om Migrations-
verkets	nedläggning	i	länet,	och	omflyttningen	av	kom-
munens asylsökande överskuggade det mesta av arbetet 
för modersmålslärarna.

Under hela läsåret har fjärrundervisning varit ett tema 
och fortbildning på olika nivåer har genomförts.

Inom samiskan har den samiska vägvisningen fortsatt 
i både förskola och skola för barn, elever och pedagoger. 
Även politiker i barn- och utbildningsförvaltningen samt 
rektorer i förskola och skola har fått ta del av samisk 
vägvisning.

Kulturskolan
Året präglades till stor del av utredningen kring huruvida 
Kulturskolan skulle byta nämnd och förvaltning till kom-
munstyrelsen. Efter mycket debatterande blev det till slut 
ingen	flytt.

Bibliotek
DigidelCenter startade som ett projekt i december 2018 
genom	finansiering	av	Näringsdepartementet	som	en	del	
i det nationella målet att minska det digitala utanförska-
pet i samhället. Kommunens IT-pedagog har under året 
bistått allmänheten vid kommunens bibliotek. 200 besök 
registrerades under 2020.

Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter 

(tkr) Redovisat 2019 
kostnad

Redovisat 2019 
intäkt

Redovisat 2019 
netto

Budget 2019 
netto

Budgetavvikelse 
2019

Redovisat 2018 
netto

Administration -7 024 54 -6 970 -6 951 -19 -6 776

Övergripande BUN -1 237 253 -984 -1 730 746 -1 128

Barnomsorg -127 547 26 559 -100 988 -96 387 -4 601 -99 965

Grundskola, SYV, särskola -226 846 26 187 -200 659 -195 836 -4 823 -184 339

Kulturskola -4 523 918 -3 606 -3 826 220 -3 605

Bibliotek -7 088 1 605 -5 484 -5 491 7 -5 427

Integration 0 0 0 0 -3 499

Summa -374 265 55 574 -318 691 -310 221 -8 470 -304 739

Måluppfyllelse och ekonomi

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

2
1
7

0—

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

Läs mer på www.krokom.se/ekonomi
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Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2019 utgörs av 
ett underskott på ca 1,7 mnkr. De största avvikelserna av-
ser  snö- och halkbekämpning, 2 mnkr,  el- och uppvärm-
ningskostnader  0,5 mnkr. Underskottet balanseras till 
viss del av lägre avskrivningar och ränta än budgeterat, 
+1,4 mnkr.  Efterfrågan på bostadsanpassningsåtgärder 
har medfört 0,2 mnkr högre kostnad än budgeterat. Un-
der året har också 0,3 mnkr utbetalats i sanktionsavgifter 
till Bygg- o Miljönämnden. Kost och lokalvård redovisar 
ett överskott på 0,4 mnkr.

Plan och fastighet
Vid upphandlingen av särskilt boende, ”Kvarna”, var 
endast ett anbud giltigt och det låg dessutom betydligt 
högre än budget. Processen startades därför om. Under 
våren lades mycket tid och kraft lagts på beräkningar 
och omvärldsspaning för att få fram ett bredare besluts-

underlag. Försäljning av tomter på Sånghusvallen etapp 
fem har pågått och samtliga trettio villatomter är sålda. 

Arbete med ett tjugotal detaljplaner pågår i olika 
skeden. De handlar om initiativ från både kommunen, 
privata aktörer och kommunens eget fastighetsbolag, 
Krokomsbostäder. Detaljplanerna omfattar i huvudsak 
bostadsändamål, men även olika verksamhetsändamål 
som industri och handel.

Två strategiska fastighetsförvärv har genomförts, ett 
i Ås och ett i Krokom. Det rör sig i båda fallen om fastig-
heter där delar av fastigheterna ligger inom intressanta 
områden	för	framtida	exploatering	av	ny	bostads-	och	
verksamhetsmark.

Renovering av skolfastigheter har fortsatt. Första 
etappen på Ås skola är färdigställd och togs i bruk vid 
höstterminens start 2019. Andra etappen är också fär-
digställd och togs i anspråk under januari 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen	har	en	nyckelroll	i	kommunens	tillväxtstrategi	för	att	nå	
befolkningsmålet minst 16 000 invånare år 2030. För att lyckas är arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare lika viktigt som planfrågorna där de stora dragen målas upp. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Elin Novén, planingenjör, vid Ås Båthamn

Foto:		Anneli	Åsén

VÅRA VERKSAMHETER
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Arbetet med att etablera Grönt Center som, dels ett geo-
grafiskt	begrepp,	men	framför	allt	som	ett	kunskapsnav	
för	de	gröna	näringarna,	har	bland	annat	resulterat	i	flera	
nya	hyresgäster	och	anpassning	av	lokaler	för	befintliga	
hyresgäster. Ett studiebesök på Vreta Kluster i Linkö-
ping har genomförts. Syftet med besöket var att hämta 
kunskap, inspireras och få ett erfarenhetsutbyte för att 
på det viset ge oss perspektiv på vad som är unikt och 
värdeskapande i vårt kluster, samt att hitta nya vägar för 
utvecklingen av Grönt Center i Ås. 

Kost och lokalvård
Hälsoresan, det vill säga arbetet för att sänka sjuktalen 
och få friskare medarbetare ortsätter. Att tydliggöra med-
arbetarnas uppdrag är ett område som är i fokus. 

För kostenheten fortsätter arbetet med att minska 
matsvinnet. Med hjälp av dagliga uppföljningar tas speci-
fika	åtgärder	fram	för	de	olika	skolorna.

För lokalvården håller ett nytt städsystem på att 
arbetas in. Med hjälp av mikromoppar minskas kemika-
lieanvändningen samtidigt som resultatet blir renare ytor. 
Mopparna är enklare att hantera och glider bättre över 
golven	med	en	minskad	belastning	på	nacke,	axlar	och	
skuldror som följd. 

Vatten och renhållning
En förstudie pågår om ett gemensamt driftbolag för 
vatten och renhållning tillsammans med Åre kommun. 
Avdelningen Vatten och renhållning kommer från och 
med januari 2020 delas upp i två avdelningar. För Ren-
hållning har regeringens beslut om att alla kommuner 
ska erbjuda separat matavfallsinsamling från och med 
år 2021 inneburit en hel del förberedelsearbete. Länets 
kommuner samarbetar för att hitta bästa lösningen för 
insamling och omhändertagande. Flera förstudier och 
projekt pågår.

En hel del utvecklingsprojekt pågår inom avdelningen 
Vatten.	Ett	exempel	är	den	nya	huvudvattenledningen	
från Ås vattentorn till Åskorset byggs med egen personal. 
Reningsverksdammarna vid Hissmofors reningsverk har 
tömts på slam, det är ett stort och komplicerat arbete 
som aldrig har blivit utfört tidigare.  Flera nya konsult-
uppdrag är beställda; söka ny vattentäkt i Skärvången, 
Näldenvisionen - ny vattentäkt i Näldenområdet som kan 
förse	flera	orter	med	dricksvatten	–	inte	minst	Änge	–	
utökad kapacitet i Uddero vattentäkt, spillvattenledning 
genom byskogen samt Åsområdets VA-utbyggnad (Båt-
hamnen,	Gärdebacken,	Blomsterhagen	med	flera).	

Ekonomisk redovisning för samhällsbyggnadsnämnden

(tkr) Redovisat 2019 
kostnad

Redovisat 2019 
intäkt

Redovisat 2019 
netto

Budget 2019 
netto

Budgetavvikelse 
2019

Redovisat 2018 
netto

Fastighetsenheten -116 983 22 628 -94 355 -92 311 -2 044 -94 154

Renhållning -16 705 16 705 0 0 0 0

Vattenoch avlopp -26 261 26 261 0 0 0 0

SABY service -65 988 12 680 -53 308 -53 693 385 -51 134

Övriga SABY verksamheter -3 791 240 -3 551 -3 556 5 -2 701

Torsta-Rösta -9 599 9 840 241 100 141 909

Summa -239 327 88 354 -150 973 -149 460 -1 513 -147 080

Måluppfyllelse och ekonomi

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts—

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

Läs mer på www.krokom.se/ekonomi
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Helårsbokslutet för Socialförvaltningen visar på ett 
underskott på 30,1 mnkr. För respektive verksamhet är 
läget	följande:	Staben	visar	ett	underskott	på	753	tkr,	
bemanningspoolen visar ett underskott på 1 431 tkr, 
biståndsenheten visar ett underskott på 333 tkr, hälsa 
och sjukvård visar ett underskott på 3 383 tkr, hemtjäns-
ten visar ett överskott på 4239 tkr, särskilt boende visar 
ett underskott på 6 374 tkr, stöd och service visar ett 
underskott på 9 164 tkr, individ- och familjeomsorgen 
visar ett underskott på 14 675 tkr, arbetsmarknadsenhe-
ten visar ett överskott på 113 tkr och integration visar ett 
överskott på 1 667 tkr. 

Staben
Medborgardialoger genomfördes under våren på fem 
platser i kommunen. Temat var ”Äldres hälsa och väl-
färdsteknik”. De medborgare som kom på dialogerna var 

intresserade och uppskattade valet av tema. Minst tre 
politiker (ledamöter i Socialnämnden) och fem tjänste-
män deltog vid varje dialog. Under hösten genomfördes 
en uppskattad medborgardialog med medborgare i 
Krokom som har insatsen daglig verksamhet.

Ensolutions genomlysning och kostnad per brukare 
(KPB) hade slutpresentation i april. Genomlysningen 
visar att vi börjar se positiva resultat av det förändrings-
arbete som inleddes efter den första slutpresentationen i 
juni 2017.

Socialförvaltningens ohälsotal fortsätter att sjunka, för 
år 2019 var sjukfrånvaron 8,1 procent jämfört med 9,2 
procent samma period 2018.

Särskilt boende
Under början av året beslutade kommunstyrelsen att av-
bryta den pågående upphandlingen av särskilt boende (36 

Året har präglats av stora rekryteringsutmaningar i både förskola och skola. Det har  
också	varit	komplexa	lokalfrågor	kopplat	till	flera	förskolor	som	har	fått	konsekvenser	 
för verksamheten.

Socialnämnden
Andreas Karlsson, C, ordförande i socialnämnden

Foto:		Anneli	Åsén
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platser) samt SoL-boende (8 platser). Detta med anledning 
av att det hade kommit in för få anbud samt att priset på 
anbudet som uppfyllde kraven var för högt. Socialförvalt-
ningen	och	samhällsbyggnadsförvaltningen	fick	i	upp-
drag att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för ett nytt 
Särskilt boende med 60–80 platser samt ett SoL-boende 
med 8 platser. I juni fattade kommunfullmäktige beslut 
enligt kommunstyrelsens förslag att ge socialnämnden i 
uppdrag att upphandla byggnation, ägande av fastigheten 
och	drift	av	verksamheten	i	extern	regi	enligt	LOU	(lagen	
om offentlig upphandling) samt LOV (lagen om valfrihets-
system). Under hösten genomfördes en RFI (Request for 
Information) och därefter påbörjades arbetet med att ta 
fram ett förfrågningsunderlag vilket planeras vara klart att 
skickas ut under våren 2020.

I början av 2019 hade kommunen fyra lägenheter på 
översta våningen i servicehuset på Solbacka som hade 
ställts om till trygghetslägenheter. Under hösten besluta-
de socialnämnden att vi skulle ställa om ytterligare fyra 
lägenheter till trygghetslägenheter. Dessa åtta trygg-
hetslägenheter	är	ett	välkommet	tillskott	till	de	befintliga	
trygghetslägenheterna	som	finns	på	kooperativen	Ho-
tagsfjärden och Storågården. Trygghetslägenheterna är 
en vinst för både medborgare och verksamhet utifrån att 
man kan bo hemma längre med insatser från hemtjäns-
ten. För verksamheten är den stora vinsten att avstånden 
och därmed restiden minskar. 

Under slutet av året beslutade vi även om att samla 
alla korttids- och rehabiliteringsplatser på Blomster-
gården. Detta medför att vi på ett tryggare och säkrare 
sätt kan ta hem personer från sjukhuset och säkerställa 
närhet till legitimerad personal samt hälsocentralen. 
Det minskar även den påfrestning som det innebär med 
långa resor till sjukhuset för den enskilde. 

Under året hände det ett antal bra saker kopplat till 
välfärdsteknik.	Hällebo	fick	ett	nytt	digitalt	larmsystem	
med digitala medicinskåp och samtidigt en 4G-förstärk-
ning i fastigheten. Med digitala medicinskåp får vi en säk-
rare och spårbar läkemedelshantering på våra särskilda 
boenden.

Arbete och Integration
Socialförvaltningen och främst verksamheten Arbete 
och Integration har påverkats mycket av beslut fattade 
på	nationell	nivå.	Detta	gäller	till	exempel	nedläggningen	
av Migrationsverket i Östersund vilket innebar att asylsö-
kande	i	kommunen	med	kort	varsel	fick	flytta	till	andra	
delar av landet. Även beslutet om förändring av Arbets-
förmedlingens roll och organisation, som har inneburit 
att lokalkontoret i Krokom har lagts ned, påverkar vårt 
arbete med att arbeta med invånare som står utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden till att komma i jobb eller 
studier.	Förändringen	av	extratjänster	har	även	den	fått	
konsekvenser	för	flera	verksamheter	i	förvaltningen.

Bistånd/hälsa och sjukvård
Tillsammans med hälsocentralen i Krokom gick vi in i 
projektet Mobimed under hösten. I detta projekt testas 
ny teknik där läkare på hälsocentralen kan genomföra 
digitala hembesök med hjälp av kommunens distrikts-
sköterska och den nya tekniken. Projektet har tagits väl 
emot av både medborgare, medarbetare i kommunen 
samt medarbetare på hälsocentralen. 

För kommunens sjuksköterskor och distriktsköter-
skor var det en tuff start på året. Flera sjukskrivningar 
samt	brist	på	sökande	till	vikariat	ledde	till	att	vi	fick	lösa	
bemanningen med stafettsjuksköterskor. Under andra 
halvan av året förbättrades arbetssituationen för sjukskö-
terskor och distriktsköterskor vilket medförde att verk-
samheten kunde klara sig utan stafettsjuksköterskor. 

Region Jämtland Härjedalen har under många år i na-
tionell jämförelse haft dåliga resultat kopplat till fallolyck-
or och fallskador. Utifrån länsövergripande beslut gällan-
de fallpreventiva åtgärder i kommunerna har ett arbete 
påbörjats av rehab-gruppen i Krokom. Rehab-gruppen 
består av kommunens sjukgymnaster, fysioterapeuter 
och arbetsterapeuter. De har genomgått en webbutbild-
ning via Socialstyrelsen gällande fallpreventivt arbete 
samt deltar i utredningar vid fallavvikelser för att kunna 
arbeta preventivt och förebygga ytterligare fallolyckor 
hos patienterna. Antalet fallolyckor har minskat med 188 
från 2018 till 2019. Även frakturerna har minskat från 18 
stycken 2018 till 11 under 2019. Frakturerna på särskilt 
boende har halverats. Detta beror sannolikt på det nya 
fallpreventiva arbetssättet som både rehab-gruppen och 
sjuksköterskorna arbetar enligt. 

Hemtjänst
Under året infördes GPS-klockor/larm som förskrivs av 
arbetsterapeut till medborgare med kognitiv svikt. Vid 
årets slut hade vi nio aktiva GPS-klockor/larm i kom-
munen. Utöver detta ökade antalet medborgare med 
insatsen tillsyn nattetid, där tillsynen utfördes digitalt via 
nattkamera. Vid årets slut hade vi cirka tio nattkameror i 
drift.  Vi upplever en hög kundnöjdhet kopplat till den nya 
digitala tekniken som införs i kommunen. 

Stöd och service
Stöd och service, verksamheten där vi bedriver gruppbo-
städer, servicelägenheter, personlig assistans och daglig 
verksamhet för medborgare med funktionsvariation, har 
tillsammans med brukar- och anhörigföreningar slutit 
en överenskommelse kring samverkan. Brukar- och 
anhörigrådet är rådgivande till verksamheten och träffas 
fyra gånger per år. Stöd och service har genomfört den 
nationella brukarundersökningen med goda resultat.  Un-
der året har alla medarbetare genomgått en fyra-dagars 
basutbildning kopplat till värdegrund samt grundläggan-
de kunskap för att arbeta med personer med funktions-
variation. 
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Ekonomisk redovisning för socialförvaltningens verksamheter 

(tkr) Redovisat 2019 
kostnad

Redovisat 2019 
intäkt

Redovisat 2019 
netto

Budget 2019 Budgetavvikelse 
2019

Redovisat 2018 
netto

Administration -8 009 549 -7 460 -6 707 -753 -11 593

Individ/familjeomsorg -68 256 6 779 -61 477 -46 802 -14 675 -49 562

Bemanningspoolen -9 773 2 052 -7 721 -6 290 -1 431 -5 929

Beställarenheten -6 152 70 -6 082 -5 749 -333 -5 929

Legitimerad personal -30 539 694 -29 846 -26 463 -3 383 -25 293

Särskilda boenden -97 475 7 099 -90 376 -84 002 -6 374 -82 279

Hemtjänsten -59 235 5 181 -54 055 -58 294 4 240 -58 697

Stöd och service -104 920 11 707 -93 213 -84 049 -9 164 -92 321

Arbetsmarknadsenheten -11 222 7 847 -3 375 -3 488 113 -2 392

Integration -17 245 18 675 1 430 -237 1 667 -2 392

Summa -412 828 60 652 -352 176 -322 081 -30 095 -328 065

Måluppfyllelse och ekonomi

Under hösten påbörjades byggnationen av en ny grupp-
bostad	i	Nälden	som	kommer	att	heta	Faxnäldsvägen.	
Gruppbostaden	består	av	sex	lägenheter	och	har	gemen-
samma ytor både inom- och utomhus som är special-
designade för att tillgodose behoven hos personer med 
autism och aspberger. I samband med att gruppbosta-
den tas i drift i hösten 2020 kommer verksamheten att 
avveckla två gruppbostäder i kommunen. 

Inom daglig verksamhet är det glädjande att tre med-
borgare har gått vidare i arbetslivet och fått anställningar 
på den reguljära arbetsmarknaden utanför daglig verk-
samhet. Detta innebär en stor omställning för individerna 
men också ökade möjligheter till ett självständigt liv.  

Individ- och familjeomsorg
Antalet orosanmälningar avseende barn som riskerar att 
fara illa är fortsatt högt och har inneburit en hård be-
lastning för verksamhetens handläggare på framför allt 
barn- och familj inom IFO (individ–och familjeomsorgen). 
Särskilt har ärenden gällande familjerätt ökat. Antalet 
orosanmälningar har ökat med 22 procent från 2017 till 
2019. År 2017 hade vi 507 orosanmälningar avseende 
barn och unga och 2019 hade vi 618 stycken. Flera av 
orosanmälningarna leder till utredningar och en del av 
dessa leder till att barn blir placerade. Kostnaderna för 
placeringarna var den enskilt största budgetavvikelsen 
för socialförvaltningen 2019. Arbetet med orosanmäl-
ningar kopplat till barn och unga är omfattande och hårt 
reglerat. Det innebär att vi ska göra skyddsbedömning 
(inom 24 timmar) och förhandsbedömning (inom två 
veckor). Detta har vi kunnat upprätthålla men utred-
ningstiden	(maximalt	fyra	månader)	har	inte	helt	gått	att	
upprätthålla och uppföljningar har fått nedprioriteras. 

Under första halvåret eskalerade missbruket i 5–6 
aktuella ärenden. Detta har bland annat resulterat i ett 

omhändertagande enligt LVM (Lag om vård av missbru-
kare) men även andra behandlingsinsatser. Under senare 
delen	av	året	har	flertalet	valt	att	lämna	sin	behandling.	
Detta är en oroväckande utveckling. 

Våld i nära relationer (VINR) fortsätter att öka, dels i 
spåren	av	fler	invånare	med	annan	kulturell	syn	på	våld	
inom familjen och dels med anledning av den inverkan 
som #metoo-rörelsen haft på samhället. Rörelsen har 
resulterat i en lägre acceptans för våld inom den egna 
familjen och bättre upplysning kring den hjälp som sam-
hället har att erbjuda och alla har rätt att få.

Antalet	ensamkommande	flyktingbarn	som	kom-
munen har ansvar för fortsätter att minska och består 
numera endast av stödbonde då vårt sista HVB avveckla-
des hösten 2018. Under året har det inte anvisats någon 
ny ungdom till kommunen. Verksamheten minskar i takt 
med att de som är aktuella blir äldre och antingen avslu-
tar eller avbryter sina gymnasiestudier. I juni månad var 
21 ungdomar aktuella och vid utgången av 2019 var 17 
ungdomar aktuella.

Försörjningsstöd inom IFO beviljades ekonomiska 
medel av kommunstyrelsen för digitalisering av eko-
nomiskt bistånd. Syftet är att ge medborgarna bättre 
och mer tillgänglig service. Det långsiktiga målet är en 
effektivisering som kan skapa utrymme för det sociala 
arbetet och därmed öka förutsättningarna för självför-
sörjning vilket långsiktigt leder till lägre kostnader för 
kommunen.  I slutet på oktober lanserades e-tjänsten för 
förstagångsansökan och fortsatt ansökan om ekono-
miskt bistånd. Målet var att under första månaden skulle 
minst 35 procent söka via e-tjänst. Detta mål uppnåddes 
och i december ansökte 63,5 procent om fortsatt försörj-
ningsstöd via e-tjänsten och 56 procent genomförde sin 
förstagångsansökan via e-tjänst. Ett mycket gott resultat.

VÅRA VERKSAMHETER
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För respektive nämnd visar årsredovisningen en enkel sammanställning av 
om kommunens tio övergripande mål är uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte 
uppfyllda. Ytterligare information på målnivå får du i nämndsbilagan.
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Bygg- och miljönämnden är ansvarig för myndighets-
utövning inom miljö och hälsoskydds-, livsmedels-, 
bygg- och trafikområdet. Som stöd för nämnden finns 
en tillhörande förvaltning bestående av 15 tjänstemän.

Helårsrapporten 2019 för bygg- och miljönämnden visar 
på ett överskott om ca 0,2 mnkr kronor. Kostnaderna 
för nämndens arvoden, personal och resor är högre än 
budget. Inom enheten för bygglov och tillsyn är intäkter-
na högre än budget, främst på grund av bygglovsärenden 
och sanktionsavgifter. Inom miljö och hälsoskyddsen-
heten är intäkterna lägre än budget och kostnaderna är 
något högre, främst på grund av utbildning och tekniska 
system. När det gäller livsmedelsenheten är både intäk-
terna och kostnaderna något lägre än budget.

Beslutad verksamhetsplan och tillhörande budget har 
kunnat följas utan stora avvikelser. Ett utvecklingsprojekt 
med fokus på teknikskifte och digitala arbetssätt har 

drivits och är i skrivande stund ännu pågående. Projektet 
bekostas av medel från kommunens utvecklingsfond.
En bemannad reception har i samverkan med kundcenter 
inrättats i bygg- och miljöavdelningens och samhälls-
byggnadsnämndens lokaler på Frisörvägen 6.

Sjuktalet har fortsatt att minska, från 16 procent för 
två år sedan, till 12 procent under föregående år och 6 
procent vid senaste mätning under första delåret, vilket 
motsvarar medelvärdet i kommunen som helhet. Även 
personalomsättningen har minskat jämfört med föregå-
ende år.

Bygg- och miljönämnden
Uppstartsmöte	med	Projekt	Kaxås

Foto:		Anneli	Åsén

Ekonomisk redovisning för bygg- och miljönämnden

(tkr) Redovisat 2019 
kostnad

Redovisat 2019 
intäkt

Redovisat 2019 
netto

Budget 2019 
netto

Budgetavvikelse 
2019

Redovisat 2018 
netto

Summa -8 934 5 716 -3 218 -3 444 226 -2 637

VÅRA VERKSAMHETER
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Måluppfyllelse
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Enligt kommunallagen granskar revisorerna all verksam-
het som bedrivs av styrelse, nämnder, fullmäktigebered-
ningar, gemensamma nämnder, enskilda förtroendevalda 
i dessa organ utifrån ett risk- och väsentlighetsperspek-
tiv. Genom utsedda lekmannarevisorer granskar reviso-
rerna även den verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag. 

Revisorerna granskar och prövar om styrelse och 
nämnder fullgör fullmäktiges uppdrag och hur återrap-
portering sker till fullmäktige. Revisorerna granskar om 
verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Revisorerna granskar även tillförlitlighet 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 redovis-
ningssed. 

Revisorerna har även skyldighet att anmäla misstanke 
om brott av förmögenhetsrättslig karaktär och att anmä-
la åsidosättande av avgöranden i allmän förvaltnings-
domstol. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i 
delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med 
fullmäktiges mål och riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning. Resultatet av revisorernas granskning redovisas i 
revisionsberättelsen. 

Årets revisionsinsatser 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits inom kom-
mun¬styrelsens och nämndernas ansvarsområden, den 
gemensamma nämnden mellan Region Jämtland/Här-
jedalen och länets kommuner för inköp av sjukvårdspro-
dukter, den gemensamma överförmyndarnämnden med 
Östersunds och Åre kommuner samt den för alla länets 
kommuner gemensamma nämnden för upphand¬lings-
samverkan. Vi har genom speciellt utsedda revisorer 
granskat Jämtlands Räddningstjänstförbund samt 
Jämtlands gymnasieförbund. Genom lekmannarevisorer-
na har vi granskat verksamheten i Krokomsbostäder AB, 
Jämtidrottsthallen i Ås AB samt Jämtkraft AB. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente. Revisionen för år 2019 har omfattat 
bland	annat	följande	granskningsinsatser:	

• Fastighetsunderhåll samhällsbyggnadsnämnden  
– uppföljning av tidigare granskning

• Ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
• Kartläggning av kommunens arbete med riskhante-

ring och krisberedskap
• Hearing angående IT-säkerhet och ekonomistyrning
• Bokslutsprocessen 
• Rutiner kring orosanmälningar 

• Övergripande ansvarsutövande för samtliga  
nämnder 

• Delårsrapport 2019 
• Årsredovisning 2019

Resultatet av granskningsinsatserna redovisas i skriftliga 
rapporter, som överlämnats till granskade nämnder och 
till fullmäktiges presidium efter slutförd formell behand-
ling av rapporterna. 

Ett särskilt skriftligt utlåtande över granskningen 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	för-
valtningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och 
flerårsplan.	

Under året har vi träffat fullmäktiges presidium vid två 
tillfällen för ömsesidigt erfarenhetsutbyte samt träffat 
kommunstyrelsen och nämnder för genomgång av deras 
ansvarsutövande. Vi har även deltagit i revisionsutbild-
ningar och aktiviteter som vi bedömt vara av vikt för att 
vi ska utföra vårt revisionsuppdrag på bästa sätt. Vi har 
som ett led i detta arbete genomfört studiebesök på det 
nya LSS-boendet och tagit del av information kring bedri-
ven verksamhet. 

Vi sammanfattar årets granskning av kommunen i 
revisionsberättelsen och för Krokomsbostäder AB och 
Jämtidrottshallen i Ås AB i granskningsrapporter. I vårt 
granskningsarbete har vi biträtts av KPMG AB. 

Ekonomisk redovisning 
Under	året	har	vi	disponerat	vårt	anslag	enligt	följande:	
Budget 2019 1 103 000
Kostnad 2019  953 500 

Förklaringen till att hela anslaget inte har använts beror 
i huvudsak på att revisionsgruppen inte har varit fulltalig 
under hela 2019 vilket medfört lägre revisionsarvoden 
och lägre utbildningskostnader.

VÅRA VERKSAMHETER

Revision
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Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunal-
förbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, 
Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Syftet 
med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna 
för	kommunal	räddningstjänst	som	återfinns	i	med-
lemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge 
människors liv, hälsa och egendom samt miljön med 
hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor. Krokoms ägarandel 
är drygt 14 procent. Förbundet har till uppgift att svara 
för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet 
samt därtill anknutna verksamheter.

Resultat och finansiell ställning
Förbundet redovisar ett positivt resultat på +3,6 mnkr. 
Detta är i princip i nivå med prognosen i delårsrapporten, 
och bättre än budget som var ett nollresultat. Anledning-
en till överskottet är ägarkommunernas inbetalningar för 
självrisker för de stora skogsbränderna sommaren 2018.  
Dessa inbetalningar uppgick till 4,4 mnkr. Förbundet 
tillåts behålla dessa i kompensation för att den ekono-
miska ramen för åren 2020 och 2021 förblir oförändrad 
jämfört med 2019.

Viktiga händelser under året
Direktionen har beslutat om en omorganisation av 
den övergripande förvaltningsorganisationen, samt att 
organisera om alla brandbefäl och brandmän till ett mer 
effektivt	nyttjande	av	befintlig	personal.	

Efterarbetet efter skogsbränderna 2018 med återställ-
ning av förlorad, förbrukad samt förstörd utrustning har 
pågått under året. Arbetet med återställningar av vägar 
och brandgator pågår fortfarande och ersättningsansprå-
ken för dessa ska bearbetas.

Förbundet medverkar i en utredning om gemensam 
övergripande	ledning	för	de	sex	nordligaste	länen.
Verksamhetsåret 2019 har haft en lägre utryckningsfrek-

vens än föregående år och antalet larm uppgår till 2 235 
inom förbundet, vilket är en minskning med 297 larm. En 
stor del av minskningen beror på att 2018 var det ovan-
ligt många larm för bränder.

Måluppfyllelse
Av	förbundets	sex	inriktningsmål	för	verksamheten	upp-
fylls ett helt och fem delvis.

Ekonomisk redovisning för Räddningstjänstförbundet
Resultaträkning 2019 2018

Kommunbidrag Krokom 17,9 17,9

Kommunbidrag övriga 110,5 110,4

Intäkter 23,4 76,1

Kostnader -142,0 -195,2

Avskrivningar -5,5 -6,8

Verksamhetens netto 4,4 2,3

Finansnetto -0,8 -0,6

Årets resultat 3,6 1,7

Balansräkning 2019 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar 57,8 55,8

Omsättningstillgångar 44,3 51,9

Summa tillgångar 102,1 107,7

Eget kapital 17,2 13,6

- därav årets resultat 3,6 1,7

Avsättningar 26,9 25,3

Skulder

Långfristiga 4,2 5,3

Kortfristiga 53,9 63,6

Summa skulder och eget kapital 102,1 107,7

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

Resultat och finansiell ställning 
För år 2019 redovisar förbundet ett överskott på 7,2 
mnkr, att jämföras med ett budgeterat nollresultat. Det 
negativa balanskravsresultat om -5,2 mnkr som uppkom 
år 2018 kan därför regleras i sin helhet. 

Det goda resultatet beror i huvudsak på tre saker. För 
det första så ger de effektiviseringar i form av anpass-
ning av personalkostnader som påbörjades 2018 full 
effekt under 2019. För det andra så är pensionskostna-
derna för 2019 betydligt lägre än 2018, vilket till största 
delen är en engångseffekt av att kostnaderna för 2018 
redovisades fel och därför blev för höga, vilket kompen-
serats för 2019. För det tredje så ökade antalet elever 
och därmed intäkterna på ett antal utbildningar samtidigt 
som en ökad ekonomisk medvetenhet gjort att tilldelade 
budgetar inte behövt nyttjas fullt ut.  

Utöver det redovisade positiva resultatet, så har cirka 
5,2 mnkr återbetalats till ägarkommunerna. Krokoms 
andel av dessa uppgår till knappt 800 tkr. Återbetalning-
en beror på en bestämmelse i förbundsordningen som 
anger att om det egna kapitalet överstiger 4% av verk-
samhetens nettokostnader, så ska överskjutande del 
återbetalas till ägarna, och fördelas efter ägarandel. 

Enligt	ägardirektiv	inför	2019	fick	förbundet	räkna	upp	
elevplatspriserna med i genomsnitt högst 2,4 procent. 
Förbundet	fick	därutöver	ett	effektiviseringskrav	på	1	
procentenhet,	vilket	innebar	att	elevplatspriserna	fick	
räknas	upp	med	max	1,4	procent,	vilket	är	samma	nivå	
som gällde 2018.

Viktiga händelser under året
Som brukligt har många av förbundets elever deltagit 
i internationella utbyten och gjort praktik utomlands. 
Eleverna har också haft en rad framgångar i olika täv-
lingssammanhang, bland annat för sina yrkeskunskaper 
och idrottsprestationer.

Antalet elever på nationella program har ökat medan 
Språkintroduktion minskat kraftigt inom hela förbundet. 
Vuxenutbildningen	har	legat	på	en	stabil	nivå,	men	vän-
tas öka något under kommande år.

Direktionen	har	bland	annat	fattat	beslut	om	att	flytta	
restaurang- och livsmedelsutbildningen från Jamtli och 
Körfältet till Fyrvallaområdet i Östersund. Direktionen har 
även	tillsatt	en	utredning	om	hur	vuxenutbildningen	kan	
organiseras inom samverkansområdet. Ett omfattande 
projektsamarbete med Skolverket om att utveckla nyan-
ländas lärande har avslutats med goda resultat.

I Östersund har alla elever på Samhällsvetenskapspro-
grammet	och	Vård-	och	omsorgsprogrammet	flyttat	till	
Campusområdet, samtidigt som andra lokaler har läm-
nats.	I	Åre	har	det	skett	renoveringar	av	lokaler	med	flytt	
av skidverksamhet och gym. En ny driftsform för elevbo-
endet i Järpen har införts. I Bispgården har förberedelser-
na för att starta en ny transportutbildning inletts.

Som ett led i att stärka arbetet med kompetensför-
sörjning har förbundet etablerat ett nytt system för årliga 
medarbetarenkäter, en ny arbetsmiljöpolicy, nya rutiner 
för systematiskt arbetsmiljöarbete samt en ny lönestra-
tegi. 

Förbundet har genomfört omfattande effektiviseringar 
av organisationen för att möta de ekonomiska villkoren. 
Anpassningarna har gjorts i en bred och god dialog med 
arbetstagarorganisationerna, vilket lagt en bra grund för 
kommande år.

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

Viktiga händelser under året
Under året har det genomförts utbildningar av perso-
nalen i syfte att höja kompetensen generellt men även 
med	inriktning	mot	vissa	specifika	områden.	Utbildning	
har genomförts inom offentlig entreprenadutbildning, 
utbildning i upphandlingsverktyg, samt tillsammans med 
deltagare från ägarkommunerna utbildningen” Att leda 
upphandlingsprojekt”.

Upphandlingskontoret har under året genomfört ut-
bildning för politiker och ledningsgrupper på ett antal 
kommuner samt genomfört anbudsskola hos några 
kommuner.

Det har genomförts regelbundna möten i Centrala upp-
handlingsgruppen med representanter från alla kommu-
ner, samt med Lokala Upphandlingsgrupper i respektive 
kommun.

Årets resultat
Ett visst överskott redovisas för året. Detta beror på 
personalvakanser.

Gemensam nämnd för upphandling

Måluppfyllelse
Förbundet uppfyller 15 av 16 mål för utbildningsverk-
samheten.	Mest	notabelt	är	att	andelen	elever	med	ex-
amen ökade med 7 procentenheter till 89 procent, vilket 
är en nivå som ligger över riksgenomsnittet. Andelen 
nettoavhopp minskade för andra året i rad.

Ekonomisk redovisning Jämtlands gymnasieförbund

Elevantal genomsnitt 2019 2018
Elever i egna skolor 454 462

Elever i andra kommuner 18 14

Elever i friskolor 98 101

Summa 570 577

Elevkostnader 2019 2018
Elever i egna skolor 55,6 53,4

Elever i övr skolor 14,4 14,7

S:a elevplatskostnad 70,0 68,1

Inackorderingsbidrag 0,8 0,8

Skolskjutsar o övrigt 2,4 2,3

Reglering eget kapital -0,8

Summa 71,2 71,2

Balansräkning 2019 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar 28,5 28,8

Omsättningstillgångar 105,6 104

Summa tillgångar 134,1 132,8

Eget kapital 16,5 9,3

- därav årets resultat 7,2 -5,3

Avsättningar 37,5 37,7

Skulder

Långfristiga 0 0

Kortfristiga 80,1 85,9

Summa skulder 134,1 132,8

Resultaträkning 2019 2018
Kommunbidrag Krokom 72,4 71,2

Kommunbidrag övriga 347,1 341,3

Intäkter 179,2 198,5

Kostnader -580,6 -604,4

Avskrivningar -11,0 -11,8

Verksamhetens netto 7,2 -5,2

Finansnetto 0,0 0

Resultat 7,2 -5,3
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De ekonomiska målen utgår ifrån att bolaget ska klara en 
balans	mellan	nyproduktion	och	upprustning	av	befint-
ligt bestånd med de resurser som bolaget förfogar över. 
Investeringar och förvaltningskostnader ska hållas på 
nivåer	som	säkerställer	ett	långsiktigt	hållbart	kassaflöde	
och marknadsvärde. Övergripande ekonomiska mål från 
2019	och	tills	vidare:

• Bolaget ska ha en direktavkastning som i genom-
snitt över en femårsperiod from utgången av 2019 
motsvarar 5 procent

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

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

För de lån som bolaget har och för vilka ägaren borgar, 
ska bolaget erlägga en särskild borgensavgift som be-
stäms årligen och som ska motsvara skillnaden mellan 
de villkor bolaget erhåller och en förväntad marknads-
mässig ränta för bolag av motsvarande storlek. För när-
varande är borgensavgiften 0,4 procent av den genom-
snittliga låneskulden för aktuellt år. Detta gäller tills annat 
beslutas.

Viktiga förhållanden  
och väsentliga händelser
Ekonomi
Direktavkastningen för 2019 blev 5,32 procent (4,89 %), 
detta beräknat på bolagets totala intäkter minus direkta 
drift- och underhållskostnader samt fastighetsavgift divi-
derat med förvaltningsfastigheternas marknadsvärde.

Soliditeten har för 2019 ökat till 18,7 procent (17,6 

Krokomsbostäder	arbetar	aktivt	för	att	bidra	till	kommunens	tillväxtstrategi.	Området	
Karl-Anton	på	Iduns	väg	stod	inflyttningsklart	i	juli.	På	flera	platser	i	kommunen	planeras	
för	ytterligare	flerbostadshus.	

Krokomsbostäder AB
Området	Karl-Anton	i	Ås	blev	inflyttningsklart.

Foto:		Anneli	Åsén

VÅRA VERKSAMHETER
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%). Under kommande år räknar bolaget med att nypro-
duktion kommer sänka soliditeten något men att den 
kommer överstiga målet om lägst 15 procent soliditet.

Belåningsgraden var vid utgången av räkenskapsåret 
56,4 procent (58,6 %). Belåningsgraden beräknas öka 
under kommande år på grund av planerad nyproduktion 
men ändå vara inom målet om högst 70 procent belå-
ningsgrad.  

 
Investeringar
Under	2019	färdigställdes	två	stycken	flerbostadshus	
innehållande	22	lägenheter	på	fastigheten	Rösta	2:31	
med	inflyttning	1:a	juli	2019.	Investeringen	brutto	blev	cir-
ka 33 mnkr inkl markanläggningar, varav investeringsbi-
drag erhölls från staten med cirka 4 mnkr. Lägenheterna 
är	uthyrda	och	inget	nedskrivningsbehov	finns.

Omställning att jämföra med nyproduktion har skett av 
en förskolelokal på Orionvägen i Byskogen till två större 
lägenheter till en investering om ca 2,1 mnkr, motsvaran-
de ca 12000 kronor per kvadratmeter.

Fyra nya transportbilar har köpts in till fastighetsskö-
tarna, varav en elbil, total investering drygt 1 mnkr. Även 
en	Flexitrac	Kompaktlastare	har	köpts	in	för	drygt	400	
kkr samt tillbehör till övriga maskinparken med ca 200 
kkr.

Investering för ca 200 kkr har gjorts i ett kraftigt stäng-
sel för att skydda företagets bilar vid huvudkontoret på 
Offerdalsvägen 25. 

 
Underhåll
Under 2019 har följande större underhållsåtgärder gjorts 
på	fastighetsbeståndet:

I Krokom har takbyte på Lyckes väg 19–25, nya 
ventilationsaggregat	på	Axel	Perssons	väg,	utbyte	ytter-	
och balkongdörrar på Strindbergs väg samt asfaltering 
av parkeringen vid Björkvägen gjorts. Utvändig målning 
av	flerbostadshus	med	tillhörande	komplementbygg-
nader har gjorts på Slingervägen i Nälden, Gränsvägen 
i	Trångsviken,	Kjösta	i	Alsen	samt	på	Nyvägen	i	Kaxås.	
Renovering har i varierande omfattning skett i cirka 200 
lägenheter. Vidare har en satsning gjort på att förbättra 
utemiljön på Albertinavägen i Krokom. 

Det totala underhållet, både planerat underhåll och 
akut underhåll i form av reparationer, har varit på ungefär 
samma nivå som föregående år 207 kronor (208 kr) per 
kvadratmeter.

Taxeökningar 
Från	den	1	januari	2019	höjdes	VA-taxan	med	9,3	pro-
cent.  

Väsentliga avtal Inga väsentliga avtal har tecknats under 
året. 

Ränteutveckling 
Den genomsnittliga bruttoräntan på bolagets lån ökade 
med 0,06 procentenheter till 0,40 procent. Vid räken-
skapsårets slut var bolagets snittränta 0,42 procent vilket 
var 6 räntepunkter högre än föregående år. Ett lån om 
100 mnkr omsattes i slutet av maj och fördelades då på 
två lån om 50 mnkr, det ena med fast ränta i 23 månader 
till 0,26 procent det andra med fast ränta till 0,67 procent 
i 59 månader. Utöver ränta har 0,4 procent i borgensav-
gift betalats till Krokoms Kommun på bolagets genom-
snittliga låneskuld, totalt 1200 kkr.  

 
Uthyrning och vakanser
Lägenhetsbeståndet består av 1135 lägenheter samt 
111 bostäder i äldreboenden totalt 1246 bostäder, vilket 
är	22	fler	än	föregående	år.	Tillskottet	av	lägenheter	kom-
mer från de nybyggda husen på Iduns väg i Ås. Antalet 
vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 51 stycken 
motsvarande 4,1 procent av lägenhetsbeståndet vilket är 
42	stycken	fler	än	2018.	Antalet	avflyttningar	har	också	
ökat kraftigt från 184 stycken år 2018 till 240 stycken år 
2019.

Den	stora	anledningen	till	de	kraftigt	ökade	avflytt-
ningarna är att Migrationsverket under året sa upp alla 
sina	46	förhyrda	lägenheter	för	avflyttning.	Då	de	flest	av	
dessa lägenheter är i kommunens mindre tätorter så har 
det varit svårt att hitta nya hyresgäster.

 
Hyresförhandling
För 2019 höjdes hyrorna med 1,65 procent i genomsnitt 
men ingen hyreshöjning för samtliga bilplatser inkl. gara-
ge. Under december 2019 förhandlade bolaget fram en 
genomsnittlig hyreshöjning från och med den 1 februari 
2020 med 1,73 procent samt oförändrad avgift för samt-
liga bilplatser inkl. garage. 

 

Förväntad framtida utveckling
Räntor fastighetslån
Reporäntan höjdes för andra gången sedan 2011 nu i 
början på 2020. Reporäntan är nu 0,00 procent och en 
prognos från Riksbanken säger att den kommer vara 
runt 0 procent vid kommande årsskifte. Det troligaste 
är dock att nuvarande marknadsläge kommer tvinga 
Riksbanken till sänkningar av reporäntan senare under 
år 2020. Krokomsbostäder har ett rörligt lån på 30 mnkr 
medan övriga 270 mnkr är bundna uppdelat på fem olika 
lån. I februari 2020 har bolaget omsatt ett lån på 70 mnkr 
som var bundet till 0,18 procent i ränta. Vid omläggning 
av detta lån så blev den nya räntan 0,64 procent med en 
bindningstid	på	sex	år.	Omplaceringen	innebär	att	bola-
gets snittränta ökar något och prognosen är att bolagets 
snittränta för 2020 blir ca 0,50 procent.

 

VÅRA VERKSAMHETER
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Vakansgrad förväntad
Antalet vakanta lägenheter vid årsskiftet var 51 stycken 
och nu i mars 2020 har bolaget 63 vakanta lägenheter. 
Krokomsbostäder har idag över 2000 aktiva kunder i 
bostadskö och kötiden för att få en lägenhet i Ås-områ-
det är nu mer än tre år, i Krokom överstiger kötiden två 
år på större lägenheter medan mindre lägenheter kan gå 
att hyra med något kortare kötid. Takten på nya sökande 
har dock minskat men då det är få som försvinner från 
kön på grund av inaktivitet så är antalet sökande fortsatt 
stort. En del av de sökande är redan hyresgäster hos 
bolaget men som är med i kön i den händelse de behö-
ver en större eller mindre lägenhet vid ett senare tillfälle. 
Sammantaget är det bolagets prognos att vakansgraden 
kommer vara cirka 4 procent vid slutat av 2020 då de 
lägenheter som är lediga inte matchar efterfrågan som 
finns	bland	merparten	av	de	som	står	i	bostadskön.	

 
Framtida utveckling
Bolaget är väl rustat inför framtiden, mycket tack vare att 
soliditeten har förstärkts av bra rörelseresultat. Vid en 
intern värdering av bolagets fastigheter så framkommer 
det att det bedömda marknadsvärdet väl svarar upp mot 
det bokförda värdet för bolagets fastigheter. 

För	att	bidra	till	kommunens	tillväxtstrategi	och	
bostadsförsörjningsplan arbetar bolaget aktivt med att 
arbeta	fram	nya	detaljplaner	för	flerbostadshus	i	attrak-
tiva områden, bolaget planerar bland annat för att kunna 
nyproducera	tre	stycken	flerbostadshus	vid	kvarteret	
Freja i centrala Ås innehållande cirka 60 lägenheter, 
detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och vann 
laga kraft den 20 juni 2018. Vidare framskrider planpro-
cessen	avseende	flerbostadshus	innehållande	40–60	
lägenheter vid Sjövillan, södra Ås. Detaljplaneprocess 
kommer även initieras för Genvägen 1 i centrala Krokom. 
Det projekt som ligger närmast i tiden är nybyggnation av 
sex	lägenheter	i	centrala	Aspås	på	en	tomt	som	bolaget	
redan äger. 

 
Energi och miljö
Energikostnaderna har minskat med ca 0,3 mnkr under 
2019.	Den	normalårskorrigerade	specifika	energian-
vändningen för fastighetsbeståndet minskade med 1,8 
procent jämfört med föregående år och är nu 146 kWh 
per kvm och år. Nätavgifterna har blivit högre men det 
rörliga elpriset har minskat kraftigt under vintern och då 
bolaget köper all sin el till rörligt pris så har det bidraget 
till den minskade kostnaden. 

Samtliga genomförda energisparåtgärder och mer 
specificerad	förbrukning	redovisas	i	bolagets	energibok-
slut.

Medarbetare
Antal anställda
Vid årsskiftet var 41 personer anställda, totala sysselsätt-
ningen	var	39,35	heltidstjänster	vilket	är	en	person	fler	
samt 1,85 heltidstjänst mer jämfört med föregående år. 

 
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron under året var 6,8 procent (4,0 %). Kort-
tidsfrånvaron har för året ökat från 1,42 procent till 2,66 
procent och långtidsfrånvaron har också ökat från 2,54 
procent till 4,17 procent. 

 Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

Resultaträkning 2019 2018

Intäkter, tkr 110 091 107 645

Resultat efter finansiella poster, tkr 5 088 8 092

Balansomslutning, tkr 402 448 413 211

Eget kapital, tkr 75 403 72 736

Avkastning eget kapital,  % 6,75 11,10

Avkastning totalt kapital,  % 1,86 2,50

Soliditet,  % 18,74 17,60

Vakanser, kr/kvm 41,19 24,48

Långfristiga lån,  kr/kvm 2 962,49 2 984

Bostäder, st 1 246 1 224,00

Yta bostäder, kvm 77 166 76 112

Lokaler, st 154,00 160,00

Yta lokaler, kvm 24 100 24 412

Garage, st 143 143

Bilplats/carport, st 1 082 1 058
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Driftsredovisning
 
 
(tkr)

Redovisat 
2019

Kostnad

Redovisat 
2019 
Intäkt

Redovisat 
2019
Netto

Budget 
2019
Netto

Budgetav- 
vikelse 2019

Redovisat 
2018
Netto

Kommunfullmäktige/revision -3 181 0 -3 181 -2 818 -363 -2 853

Valnämnd -669 372 -298 -300 2 -303

Revision -947 0 -947 -1 103 156 -1 013

Överförmyndare -2 105 0 -2 105 -2 500 395 -2 164

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen -3 204 0 -3 204 -2 420 -785 -2 222

Gemensamma verksamheter -42 229 4 478 -37 751 -40 529 2 778 -38 867

Kommunikation -3 254 203 -3 051 -3 540 489 -2 957

Näringslivsavdelningen -18 889 4 885 -14 004 -14 230 227 -14 189

Övrigt -16 971 5 168 -11 803 -14 085 2 282 -9 569

Summa -84 547 14 734 -69 814 -74 804 4 990 -67 804

Räddningstjänst -18 469 0 -18 469 -18 000 -469 -18 023

Gymnasieförbund -75 154 -75 154 -72 900 -2 254 -73 120

SOCIALNÄMND

Administration -8 009 549 -7 460 -6 707 -753 -11 593

Individ/familjeomsorg -68 256 6 779 -61 477 -46 802 -14 675 -49 562

Bemanningspoolen -9 773 2 052 -7 721 -6 290 -1 431 -5 929

Beställarenheten -6 152 70 -6 082 -5 749 -333 -5 929

Legitimerad personal -30 539 694 -29 846 -26 463 -3 383 -25 293

Särskilda boenden -97 475 7 099 -90 376 -84 002 -6 374 -82 279

Hemtjänsten -59 235 5 181 -54 055 -58 294 4 240 -58 697

Stöd och service -104 920 11 707 -93 213 -84 049 -9 164 -92 321

Arbetsmarknadsenheten -11 222 7 847 -3 375 -3 488 113 -2 392

Integration -17 245 18 675 1 430 -237 1 667 -2 392

Summa -412 828 60 652 -352 176 -322 081 -30 095 -328 065

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Administration -7 024 54 -6 970 -6 951 -19 -6 776

Övergripande BUN -1 237 253 -984 -1 730 746 -1 128

Barnomsorg -127 547 26 559 -100 988 -96 387 -4 601 -99 965

Grundskola inkl SYV & särskola -226 846 26 187 -200 659 -195 836 -4 823 -184 339

Kulturskola -4 523 918 -3 606 -3 826 220 -3 605

Bibliotek -7 088 1 605 -5 484 -5 491 7 -5 427

Integration 0 0 0 0 -3 499

Summa -374 265 55 574 -318 691 -310 221 -8 470 -304 739
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Driftsredovisning (forts)
Redovisat 

2019
Kostnad

Redovisat 
2019 
Intäkt

Redovisat 
2019
Netto

Budget 
2019
Netto

Budgetav- 
vikelse 2019

Redovisat 
2018
Netto

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Fastighetsenheten -116 983 22 628 -94 355 -92 311 -2 044 -94 154

Renhållning -16 705 16 705 0 0 0 0

Vatten- och avloppsverksamhet -26 261 26 261 0 0 0 0

SABY service -65 988 12 680 -53 308 -53 693 385 -51 134

Övriga SABY verksamheter -3 791 240 -3 551 -3 556 5 -2 701

Torsta-Rösta -9 599 9 840 241 100 141 909

Summa -239 327 88 354 -150 973 -149 460 -1 513 -147 080

Bygg- och miljönämnd -8 934 5 716 -3 218 -3 444 226 -2 637

GEMENSAMMA ANSLAG

Förfogandeanslag 0 -433 433 0

Lönereserv 0 395 -395 0

Ej verksamhetsanknutet -979 10 -969 -5 -964 1 522

Interna poster 89 320 -15 678 73 642 75 159 -1 517 72 871

Pensionskostnader -62 150 -62 150 -60 000 -2 150 -57 572

Semesterlöneskuld 2 560 2 560 -500 3 060 150

Drift större byggprojekt 0 -335 335 0

Avyttring/rivning av anläggningstillgång -27 -27 -27 0

Summa gemensamma anslag 28 751 -15 695 13 056 14 281 -1 225 16 971

Summa verksamhetskostnader -1 191 675 209 706 -981 969 -943 349 -38 619 -930 829
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KOMMUNEN KONCERNEN

 
(belopp i mnkr)

Not Bokslut
2019

Budget 
2019

Avvikelse 
mot budget

Bokslut
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Verksamhetens intäkter 1 208,5 210,5 -2,0 221,3 261,7 299,6 327,0

Verksamhetens kostnader 1 -1 191,6 -1 153,7 -37,9 -1 152,1 -1 153,8 -1257,5 -1 236,6

Avskrivningar 2–3 -40,7 -48,9 8,2 -38,1 -46,6 -58,0 -55,2

Verksamheternas nettokostnad -1 023,8 -992,1 -31,7 -968,9 -938,7 -1015,9 -964,8

KOMMUNALSKATT
Skatteintäkter 4 676,2 675,4 0,8 655,3 638,1 676,2 655,3

Generella statsbidrag och utjämning 4 335,1 332,3 2,8 315,3 304,5 335,1 315,3

Verksamhetens resultat -12,5 15,6 -28,1 1,7 3,9 -4,6 5,8

FINANSIELLA
Finansiella intäkter 5 4,5 2,4 2,1 4,0 3,0 3,5 2,8

Finansiella kostnader 5 -4,8 -8,0 3,2 -4,7 -5,8 -6,1 -5,8

Resultat efterfinansiella poster -12,8 10,0 -22,8 1,0 1,1 -7,2 2,8

ÅRETS RESULTAT 6 -12,8 10,0 -22,8 1,0 1,1 -7,2 2,8

Resultaträkning

NYCKELTAL Bokslut
2019

Budget 
2019

Bokslut
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Utdebitering (kr/skkr) 22,17 22,17 23% 24% 24% 27%

Intäkter i andel av kostn 17% 18% 100% 100% 100% 99%

Resultat 1 i andel av skatt/bidrag 101% 98% 0,3% 0,1% 0,3% 0,7%

Räntenetto i andel av skatt/bidrag 0,0% 0,6% 0,3% 0,1% 0,3% 0,7%

Årets resultat i andel av totala intäkter 
Finansiellt mål = 1% (kommunen) -1,0% 0,8% 0,1% 0,3% -0,5% 0,4%

Årets resultat i andel av skatteintäkterna -1,3% 1,0% 0,1% 0,1% -0,7% 0,3%

*

*
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Balansräkning
KOMMUNEN KONCERNEN

(belopp i mnkr) Not 2019 2018 2017  2019 2018
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 2 708,1 692,5 658,0 1076,0 1058,6

Inventarier 3 43,3 33,5 29 56,8 46,1

Summa materiella anläggningstillgångar 751,4 726,0 687 1132,8 1104,7

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 7 26,0 26,0 26 20,4 20,4

Långfristiga fordringar 7 14,8 15,3 15,9 27,5 29,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 40,8 41,3 41,9 47,9 49,5

Summa anläggningstillgångar 792,2 767,3 728,9 1180,7 1154,2

Omsättningstillgångar

Förråd mm. 0,2 0,2

Fordringar 8 69,3 77,0 68,6 60,0 67,1

Kassa och bank 9 58,1 54,7 82,4 84,8 88,0

Summa omsättningstillgångar 127,4 131,7 151 145,0 155,3

Summa tillgångar 919,6 899,0 879,9 1325,7 1309,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 6 390,5 389,5 388,4 459,9 467,0

Årets förändring av eget kapital 6 -12,8 1,0 1,1 -7,2 2,8

Summa eget kapital 377,7 390,5 389,5 452,7 469,8

Avsättningar

Avsättning för pensioner 15 71,4 60,7 55,4 81,7 70,8

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

Skulder

Långfristiga skulder 11 309,0 267,8 255,9 609,6 568,6

Kortfristiga skulder 10 155,5 174,0 173,6 175,7 194,3

Summa skulder 464,5 441,8 429,5 785,3 762,9

Summa skulder och eget kapital 919,6 899,0 879,9 1325,7 1309,5

Ställda panter och ansvarsförbindelser mm

Borgensåtaganden 12 308,4 309,6 309,7 8,4 9,6

Ansvarsförbindelser pensioner 13 373,4 382,1 403,0 373,4 382,1

Framtida årliga förfallobelopp leasing 14 7,4 6,4 6,7 7,4 6,4

Villkorat ägartillskott

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

NYCKELTAL

Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) 82% 76% 87% 83% 80%

Lån till anläggningstillgångar 39% 35% 35% 52% 49%

Soliditet (långsiktig betalningsförmåga) 41% 43% 44% 34% 36%

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

*
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Kassaflödesanalys

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

KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2019 2018 2017 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat från resultaträkningen -12,8 1,0 1,1 -7,2 2,8

Justering för av- och nedskrivningar 40,7 38,1 46,6 57,6 55,2

Justering för gjorda avsättningar 10,8 5,3 3,9 11,0 7,8

Justering för ianspråktagna avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1,1 2,3 0,6 3,1 8,8

Medel från löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapitalet (delsumma) 39,8 46,7 52,2 64,5 74,6

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 8 7,7 -8,4 21,7 14,1 2,3

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

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 10 -18,5 0,4 7,3 -26,7 -0,5

29,0 38,7 81,2 51,8 76,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 2-3 -66,8 -77,0 -55,1 -95,9 -100,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2-3 0,6 0,1 1,7 0,6 1,3

Investering i finansiella anläggningstillgångar 7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 7

-66,2 -76,9 -53,4 -95,3 -99,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 11 40,0 10,0 0,0 40,0 10,0

Amortering av skuld 11 -0,2 -0,2

Ökning långfristiga fordringar 7 -0,1

Minskning av långfristiga fordringar 7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3

40,6 10,5 0,6 40,3 10,1

ÅRETS KASSAFLÖDE 3,4 -27,7 28,4 -3,2 -12,5

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 9 54,7 82,4 54,0 88,0 100,5

Likvida medel vid årets slut 9 58,1 54,7 82,4 84,8 88,0

3,4 -27,7 28,4 -3,2 -12,5



Årsredovisning 2019            57

Noter
NOT 1 Externa kostnader/intäkter i verksamheterna

KOMMUNEN

Kostnad Intäkt Resultat Budget Avvikelse

Saldo enligt driftredovisning: -1 191 675 209 706 -981 969 -943 349 -38 619

Avgår poster redovisade som finansiella 18 -1 201 -1 183

Verksamheternas kostnader/intäkter -1 191 657 208 505 -983 152

KONCERNEN

Gymnasieförbundet 17,3 % -100 207,0 103 349,0 3 142,0

Räddningstjänstförbundet 14,3 % -20 258,0 21 678,0 1 420,0

Krokomsbostäder 100 % -88 958,0 109 621,0 20 663,0

Avgår koncerninterna poster 143 585,3 -143 585,3 0,0

delsumma förbund och bolag -65 837,7 91 062,7 25 225,0

Koncernens externa -1 257 494,5 299 568,0 -956 743,5

INTÄKTSFÖRDELNING KOMMUNEN 2019 2018 Ändring (%)

Skatter och bidrag

Skatter 676,1 655,3 3,2%

Utjämning 335,1 315,3 6,3%

Summa skatter och bidrag 1011,2 970,6 4,2%

Övriga externa intäkter:

Försäljningsmedel 13,1 13,1 0,0%

Taxor och avgifter 65,1 62,4 4,3%

Hyror och arrenden 26,1 24,9 4,8%

Bidrag 90,2 106,6 -15,4%

Sålda tjänster/verksamhet 9,4 11,1 -15,3%

Sålda anläggningstillgångar 0,0 0,1 -100,0%

Övrigt (inkl återbet FORA 6,4 mnkr 2015) 4,6 2,3 100,0%

Summa övr externa intäkter 208,5 220,5 -5,4%

Summa externa intäkter 1219,7 1191,1 2,4%

KOSTNADSFÖRDELNING KOMMUNEN 2019 2018 Ändring (%)

Löner och sociala avgifter 701,3 685,7 2,3%

Pensionskostnader 62,1 59,1 5,1%

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 1,7 1,4 21,4%

Drivmedel, energi och vatten 22,1 22,7 -2,6%

Köp av huvudverksamhet 192,6 180,0 7,0%

Lokal- , bostads- och markhyror 35,8 36,7 -2,5%

Övriga tjänster 119,7 113,4 5,6%

Lämnade bidrag 21,8 22,1 -1,4%

Övriga kostnader 34,5 31,0 11,3%

Summa externa kostnader 1191,6 1152,1 3,4%

Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen

VÅRA RÄKENSKAPER

Kommunens kostnader för räkenskapsgranskning uppgår till cirka 170 000 kronor varav 144 000 kronor avser köpta tjänster från KPMG.
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar
Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna

KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Markreserv

Anskaffningsvärde 21,7 21,8 33,1 32,3

Årets nyanskaffningar 10,6 0,5 10,6 0,5

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

Årets upp/nedskrivningar 0 0

Årets försäljningar, bokfört värde -10,6 -0,6 -10,6 -0,6

Delsumma 18,9 18,9 30,3 29,4

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 690,8 663,3 690,8 663,3

Årets nyanskaffningar 39,6 34,7 39,6 34,7

Ackumulerade avskrivningar -242,7 -227,1 -242,7 -227

Årets avskrivningar -23,8 -22,3 -23,8 -22,3

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

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Delsumma 466,8 451,3 466,8 451,4

Fastigheter för affärsverksamhet

Anskaffningsvärde 118,1 114,3 118,1 114,3

Årets nyanskaffningar 8,9 5,2 8,9 5,2

Ackumulerade avskrivningar -39,5 -36,0 -39,5 -36

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

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

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0

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

Bokfört värde Krokomsbostäder netto 0,0 355,7 342,7

Delsumma 83,2 78,8 438,9 421,5

Publika fastigheter

Anskaffningsvärde 54,8 55,3 54,8 55,3

Årets nyanskaffningar 1,0 0,8 1,0 0,8

Ackumulerade avskrivningar -19,6 -19,2 -19,6 -19,2

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

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

Årets upp/nedskrivningar 0

Årets försäljningar, bokfört värde 0

Delsumma 34,4 35,1 34,4 35,1
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar (forts)
Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna

KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Fastigheter för annan verksamhet

Anskaffningsvärde 36,4 37,7 36,4 37,7

Årets nyanskaffningar 0,4 0,4 0,4 0,4

Ackumulerade avskrivningar -8,1 -8,3 -8,1 -8,3

Årets avskrivningar -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Ackumulerade upp/nedskrivningar -9,2 -9,3 -9,2 -9,3

Årets upp/nedskrivningar 0

Årets försäljningar, bokfört värde 0

Delsumma 18,1 19,1 18,1 19,1

Exploateringsfastigheter

Anskaffningsvärde 88,8 64,9 88,8 64,9

Årets nyanskaffningar 13,5 24,5 13,5 24,5

Ackumulerade upp/nedskrivningar 0,6 0,5 0,6 0,5

årets upp/nedskrivningar -0,6 -0,6 0

Årets försäljningar, bokfört värde -15,6 -0,6 -15,6 -0,6

Delsumma 86,7 89,3 86,7 89,3

Pågående ny- till- ombyggnad

Anskaffningsvärde 12,8 30,5

Årets nyanskaffningar 32,4 19,8

Ackumulerade avskrivningar 0,0

Årets avskrivningar -5,1 -1,5

Justering anskaffningsvärde -39,3 -36,0

Delsumma 0,0 0,0 0,8 12,8

Summa fastigheter/anläggningar 708,1 692,5 1 076,0 1 058,6

VÅRA RÄKENSKAPER

NOT 3 Maskiner och inventarier

KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 80,7 72,5 133,5 125,8

Årets nyanskaffningar 19,5 12,5 23,7 17,5

Ackumulerade avskrivningar -47,2 -43,5 -87,1 -85,6

Årets avskrivningar -9,7 -8,0 -13,3 -11,7

Summa maskiner och inventarier 43,3 33,5 56,8 46,1
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NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

 
(tkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Intäkter:

Likvida medel 138 25 376 81

Utdelning 2 729 1 974 2 735 1 978

Borgensavgift 1 200 1 200 0 0

Övrigt 420 757 420 757

Summa intäkter: 4 487 3 956 3 531 2 816

Kostnader:

Anläggningslån 2 916 3 260 4 126 4 276

Ränta pensionsskuld 1 607 1 166 1 724 1 249

Övrigt 245 232 249 236

Summa kostnader 4 768 4 658 6 099 5 761

VÅRA RÄKENSKAPER  

NOT 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 22:52

 
(tkr)

KOMMUNEN

Bokslut 
2019

Budget 
2018

Bokslut 
2018

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 682 362 675 500 658 590

Slutavräkning föregående år -6 042 0 -3 084

Mellankommunal utjämning -171 -100 -149

Summa skatteintäkter 676 149 675 400 655 357

Bidrags- och avgiftsintäkter

Inkomstutjämningsbidrag 174 758 176 200 174 351

Strukturbidrag 11 448 11 500 11 471

Kostnadutjämningsbidrag 70 355 71 100 62 184

Bidrag för LSS-utjämning 24 848 24 200 19 048

Regleringsavgift 10 441 6 600 2 343

Fastighetsavgift 34 004 34 000 33 425

Övriga generella bidrag * 9 280 8 700 12 438

Summa bidragsintäkter 335 134 332 300 315 260

Totalt 1 011 283 1 007 700 970 617
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NOT 6 Årets resultat/eget kapital
Det egna kapitalet förändras enligt följande:

(mnkr)
KOMMUNEN

2019 2018

Ingående balans 390,5 389,5

Förändring utanför resultaträkning

Årets resultat -12,8 1,0

Utgående balans 377,7 390,5

Specifikation av förändring över resultaträkning

Anläggningskapital -27,0 20,7

Rörelsekapital 14,2 -19,7

Förändring över resultaträkning -12,8 1,0

VÅRA RÄKENSKAPER

NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar
KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Spec. utlämnade lån

-Näskottshallen 0,5 0,5 0,5

-Infrastrukturbidrag Funkt. Mittstråket 0,4 0,4 0,4

-Förlagslån Kommuninvest 2,7 2,7 2,7

-Jämtidrottshallen i Ås AB 11,2 11,7 11,7

-uppskjutna skattefordringar 11,8

-Östersunds kommun 2,0

Summa: 14,8 15,3 0,0 29,1

KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Specifikation värdepapper mm

-aktier/andelar koncernföretag 6,5 6,5 0,8

-aktier/andelar övriga företag 18,9 18,9 19,0

-grundfondskapital 0,6 0,6 0,6

Summa: 26,0 26,0 0,0 20,4
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NOT 10 Kortfristiga skulder
 
(mnkr)

KOMMUNEN

2019 2018

-periodiserat 28,3 26,6

-leverantörsskulder 27,7 40,3

-personalens skatter o sociala avgifter 24,7 24,2

-semesterlöneskuld inkl okompens. övertid 32,4 35,0

-individuell pensionsavsättning 23,3 25,1

-löneskatt pensionsavsättning 5,6 6,1

-skatteskulder 1,8 1,4

-övrigt 11,7 15,3

Summa 155,5 174,0

Förändring (+= ökning) -18,5 0,4

VÅRA RÄKENSKAPER  

NOT 9 Likvida medel

NOT 8 Kortfristiga fordringar

Fakturafordringarnas värde har nedjusterats med 2 475 tkr avseende obetalda fordringar per 19-12-31 med förfallodag t o m 18-12-31.  
Motsvarande belopp 2018 var 2 228 tkr.

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

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2019 2018

-statlig fordran 34,9 42,3

-div avgifter 11,4 11,3

-periodiserat 9,0 12,8

-mervärdesskatt 5,9 5,4

-övrigt 8,1 5,2

Summa 69,3 77,0

Förändring (+= ökning) -7,7 8,4

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

Totalsaldo koncernkonto kommunen och Krokomsbostäder

-banktillgodohavanden 58,0 54,6 60,1

-kontanter 0,1 0,1 0,1

Summa 58,1 54,7 0,0 60,2

Förändring (+= ökning) 3,4 -27,7
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NOT 11 Långfristiga skulder
 
(mnkr)

KOMMUNEN

Skuldförändring 2019 2018

Ingående låneskuld 260,0 250,0

Nyupplåningar/amortering 40,0 10,0

Utgående låneskuld 300,0 260,0

Förfallotider KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

mnkr procent mnkr procent mnkr procent

Låneskuldens struktur - lånelängd

Andel som förfaller inom 1 år 40 13% 100 33% 140 23%

Andel som förfaller mellan 1-2 år 50 17% 50 17% 100 17%

Andel som förfaller mellan 2-3 år 25 8% 50 17% 75 13%

Andel som förfaller mellan 3-4 år 30 10% 50 17% 80 13%

Andel som förfaller mellan 4-5 år 60 20% 50 17% 110 18%

Andel som förfaller mellan 5-6 år 55 18% 0 0% 55 9%

Andel som förfaller mellan 6-7 år 40 13% 0 0% 40 7%

Summa 300 100% 300 100% 600 100%

Räntor 
Låneskuldens struktur - räntor

KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

Andel med rörlig ränta 5,00% 10% 6%

Andel med fast ränta 95,00% 90% 94%

Genomsnittsränta momentant 191231 1,04% 0,40% 0,72%

jämförelse 2018 1,44% 0,34% 0,89%

 
(mnkr)

KOMMUNEN

Upplåning 300,0
Anläggningsavgifter VA netto 5,9

Investeringsfond Renhållning 3,1

309,0

VÅRA RÄKENSKAPER
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NOT 12 Borgensåtaganden

Anmärkning: Kommunen har inte behövt lösa in några borgensåtaganden 2019

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 290 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som res-
pektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Krokoms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275  kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304  kronor. Krokoms kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 703 465 415  kronor, (0,152625 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 699 960 997 kronor, (0,15204 %).

NOT 13 Ansvarsförbindelser

NOT 14 Framtida årliga belopp leasingavgifter

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

-Krokomsbostäder 300,0 300,0

-bostadslån egna hem 0,7 1,0 0,7 1,0

-ishall 4,4 4,6 4,4 4,6

-bygdegårdar 2,1 2,5 2,1 2,5

-äldrekooperativ 0,6 0,8 0,6 0,8

-förskolor 0,6 0,7 0,6 0,7

Summa: 308,4 309,6 8,4 9,6

KOMMUNEN

2019 2018

 Pensioner intjänade t o m 1997-12-31

 Ingående pensionsskuld 382,0 403,0

 Utbetalningar -16,3 -15,1

 Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 9,7 7,1

 Aktualisering

 Förändrad diskonteringsränta

 Övrigt -0,3 -8,9

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

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt 373,4 382,0

 
(tkr)

KOMMUNEN

2019 2018

Betalda leasingavgifter 4 605 4 409

Årliga förfallobelopp 7 394 6 428

Varav

- Förfallotidpunkt, inom 1 år 3 395 3 417

- Förfallotidpunkt, inom 2-4 år 3 999 3 011
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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 redovisnings- 
lag, intjänade pensioner före 1998 som en ansvarsförbindelse. Från och medår 2000 redovisas även upplupen löneskatt för såväl avsättning som ansvars-
förbindelse. 
Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.  
Inga särskilda placeringar för de totala förpliktelserna är gjorda.  

* Se även under redovisningsprinciper

NOT 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 2019 2018 2019 2018

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 71,4 60,7 82,0 70,8

Ansvarsförbindelser för pensionsskuld 373,4 382,0 373,0 384,1

Avgiftsbestämd ålderspension 28,9 31,2 32,0 34,0

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

Totala förpliktelser 473,7 473,9 487,0 488,9

(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26 procent)* 92,4 92,5 95,7 95,6

KOMMUNEN

Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt 2019 2018

Ingående avsättning inkl löneskatt 60,0 55,0

Utbetalningar -2,3 -1,8

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 1,6 1,2

Nyintjänande under året 9,3 5,0

Förändrad diskonteringsränta 0,0 0,0

Övrigt 0,4 -0,4

Årets förändring av löneskatt, 24,26% 2,2 1,0

Avsättning för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-SAP 71,2 60,0

KOMMUNEN

Avsättningar för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP, 5 st 2019 2018

Ingående avsättning inkl löneskatt 0,8 0,3

Utbetalningar -0,4 -0,2

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp

Övrigt -0,1 0,6

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

Summa avsättning 0,2 0,8

Varav visstidspensioner förtroendevalda, 2 st 0,7 0,4

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

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms 
kommun och Krokomsbostäder AB till 100 procent. 
Jämtlands Räddningstjänstförbund, 14,3 procent, och 
Jämtlands gymnasieförbund, 17,3 procent. Konsolide-
ring har skett i den sammanställda redovisningen med 
proportionell metod utifrån nämnda procenttal. På resul-
taträkningen har eliminering av kommunbidraget, smärre 
direkta mellanhavanden och räntekostnader skett. 

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

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

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

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

Kostnader
Avskrivningar
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livs-
längd. Avskrivningen påbörjas månaden efter anskaff-
ning/färdigställande. Följande avskrivningstider har 
tillämpats	till	och	med	2015:	
• Byggnader och anläggningar 20 och 33 år, 
• Maskiner, fordon, inventarier 5-10 år, PC 3 år, 
• VA-anläggningar 25 och 50 år. 

Från och med 2016 tillämpas komponentredovisning 
på	nya	investeringsprojekt	enligt		RKR:s	(Rådet	för	
kommunal redovisning) rekommendation 4. Komponen-
tredovisning	innebär	att		varje	objekt	delas	upp	i	flera		
komponenter med olika avskrivningstider och syftet är 
att	bättre	spegla	tillgångarnas	verkliga	värde.	Befintliga	
större objekt kommer också att delas upp i komponenter 
för tillämpning av regelverket.

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

Personalkostnader 
Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid, 
fyllnadstid, obekväm arbetstid och jour bokförs med en 
månads eftersläpning, vilket innebär att lönekostnader 
avseende december månad bokförs i januari nästkom-
mande år.  En uppskattad skuld är uppbokad i samband 
med bokslutet. Per 20191231 uppgick denna till 7,1 
mnkr. Outtagen semester och övertidskompensation har 
periodiserats, med 32,5 mnkr.

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

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

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

Avsättningar och pensionsskuld
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår 
i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. Visstidspensioner följer enligt kom-
munens pensionspolicy avtalen i §10 i PA-KL och §10 
PBF. Enligt dessa avtal sker beräkning av visstidspension 
genom att multiplicera en bruttopensionspoäng som 
beror på anställningstid med för varje tid gällande basbe-
lopp. Visstidsförordanden redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Av-
tal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

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

Kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 
är 373,4 mnkr (382,1), redovisas utanför balansräkningen 
under rubriken ansvarsförbindelser och ställda panter. 

Som kortfristig skuld redovisas den del av kommu-
nens pensionsåtagande som kallas avgiftsbestämd 
ålderspension. Denna betalas ut året efter intjänandeåret 
till ”pensionsvalet” och placeras efter den anställdes öns-
kemål. 20191231 är beloppet 23,3 mnkr plus löneskatt  
5,6 mnkr, sammanlagt 28,9 mnkr.

Förmånsbestämd ålderspension intjänad efter 1998 
redovisas som avsättning. Den avgiftsbestämda ålder-
spensionen som ska utbetalas nästa år redovisas som 
en kostnad i resultaträkningen och är upptagen som 
kortfristig skuld i balansräkningen. Löneskatt ingår i 
pensionsskulden med 24,26 procent på pensionskostna-
derna. 

Avsättning för återställande av deponier
RKR R9 En avsättning till återställande av äldre avfalls-
deponier gjordes 2005 med 2,5 mnkr varav återstår 1,7 
mnkr	per	2019-12-31.	Ytterligare	4,2	mnkr	finns	avsatta	
för nu aktiva deponier.

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

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

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

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

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

Ord- och begreppsförklaringar

VÅRA RÄKENSKAPER



68            Årsredovisning 2019

Ord- och begreppsförklaringar, forts

VÅRA RÄKENSKAPER

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

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

Illustrationen beskriver drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens 
övriga delar
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Revisionsberättelse 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommu-
nens företag. I granskningen har vi biträtts av KPMG. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det	finns	en	tillräcklig	intern	kontroll	och	återredovisning	till	fullmäktige.	

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att prö-
va om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrif-
ter som gäller för verksamheten. 

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt 
givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

Resultatet för 2019 är negativt och uppgår till -12,8 mnkr. Sedan delårsbokslutet har resultatet 
försämrats ytterligare med -6,3 mnkr. Revisorerna ser allvarligt på den ekonomiska utveckling-
en. Det kommer att ställas k rav på stora anpassningar inom kommunens verksamheter för att 
säkerställa en långsiktig ekonomi i balans. 

Socialnämnden redovisar den största budgetavvikelsen på - 30,1 mnkr för 2019. Vi är kritiska till 
att socialnämnden inte genomfört erforderliga åtgärder. Vi är även kritiska till kommunstyrelsens 
passiva agerande. Vi är även bekymrade över barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse 
på -8,5 mnkr för 2019, vilket är mer en fördubbling jämfört med delårsbokslutet. 

Revisorerna konstaterar att årsredovisningen inte avlämnats inom lagstadgad tid till fullmäktige 
och revisorerna. Förutsättningarna för revisorerna att granska bokslut och årsredovisning har 
heller inte varit helt tillfredsställande utifrån tidsaspekter och tillgång till underlag. Revisorerna 
noterar dessutom att årsredovisningen innehåller fel och har brister i följsamhet till gällande 
regelverk.

Revisorerna vill även lyfta att nämnderna har det yttersta ansvaret för intern styrning och kontroll 
inom sitt område. Årets granskning påvisar att det finns brister i arbetet med intern styrning och 
kontroll, varför revisorerna ser det som väsentligt att utvecklingsarbetet kring detta fortskrider. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, socialnämnd och barn- och utbildningsnämnden i 
Krokoms kommun i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och men ur 
ekonomisk synpunkt inte helt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer sammantaget att övriga nämnder i Krokoms kommun har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer trots ovanstående noteringar att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll inte är helt tillfredsställande och 
behöver utvecklas ytterligare. 

Vi bedömer att	resultatet	enligt	årsredovisningen	är	förenligt	med	de	finansiella	målen	som	
fullmäktige uppställt avseende likviditet och soliditet. Däremot uppnås inte resultatmålet som 
fullmäktige uppställt. 



Vi kan inte bedöma resultatet i årsredovisningen med avseende på verksamhetsmålen som 
fullmäktige	uppställt	då	det	inte	är	möjligt	att	objektivt	verifiera	utfallet	av	redovisningen	efter-
som	det	inte	finns	några	mätbara	och	målsatta	indikatorer.	

Ansvarsprövning för 2019
Vi tillstyrker trots ovan nämnda noteringar att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommun-
styrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden samt enskil-
da ledamöter i nämnden. 

Vi tillstyrker trots ovan nämnda noteringar att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden. 

Vi tillstyrker trots ovan nämnda noteringar att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämn-
den samt enskilda ledamöter i nämnden. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden samt enskilda 
ledamöter i nämnden. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda ledamöter i 
nämnden. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för följande gemensamma nämnder och dess 
ledamöter:

• Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdspro-
dukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

• Nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner.
• Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunk-

tioner.
• Överförmyndarnämnden i Krokom, Åre och Östersund.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.  

Krokom den 27 april 2020
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