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ÖVERGRIPanDE DEl

Vi fortsätter arbetet för  
ett hållbart Östersund 

Bra resultat – igen!
Kommunen redovisar ett bra resultat för 2015, + 93 

mkr. Resultatet innebär att vi klarade kravet för god 

ekonomisk hushållning. 

Bra ratingbetyg från Standard & Poor´s  
Det goda resultatet för 2015 visar att kommunen har 

en i grund sund och välskott ekonomi. Detta under-

stryks av vårt ratingbetyg hos Standard & Poor´s. Den 

26 oktober 2015 bekräftades vårt höga kreditbetyg, 

AA+, det näst högsta som går att få. Bland våra styr-

kor omnämns den exceptionellt goda likviditeten samt 

kommunens starka finansiella styrning.

 

Internbank medför låga finansieringskostnader
Med den höga ratingen som grund kan kommunen på 

kapitalmarknaden låna med bättre lånevillkor än vad 

de svenska storbankerna kan erbjuda. Man kan även 

uttrycka det som att  kommunen lägger beslag på ban-

kernas lånemarginaler. Som lite kuriosa kan nämnas 

att kommunen på certifikatprogrammet 2015 erhöll 1,6 

mnkr i minusräntor. Merparten av de upplånade medlen 

vidareutlånas på marknadsmässiga villkor vidare till 

våra bolag. 

Pensionsfond tryggar framtida pensioner till våra 
medarbetare
Med pensionsfonden som grund, med marknadsvärde 

vid årsskiftet, 710 mnkr, har kommunen tryggat finan-

sieringen av den utbetalningspuckel som kommer att 

uppstå runt 2020 när de stora pensionsavgångarna tar 

fart. I fonden ingår sedan 2014 även kapital för att 

täcka den upparbetade pensionsskulden sedan 1998.  

Det är glädjande att konstatera att vi som en av få 

kommuner i Sverige löst problemet med den ofinansie-

rade ansvarsförbindelsen.

Välskötta bolag och stark koncernekonomi
Kommunen har välskötta bolag med starka balans-

räkningar som utgör en positiv faktor när Standard 

& Poor´s bedömer kommunens ekonomi. Detta un-

derstryks av den jämförelse som   Dagens Samhälle 

gjort som visar kommunkoncernens egna kapital per 

invånare. Enligt denna redovisning ligger Östersund på 

fjärde plats i riket. Endast Stockholm, Skellefteå och 

Halmstad ligger före. 

Befolkningen fortsätter öka !
Befolkningen har ökat med 571 personer under 2015. 

Från 60 495 stycken invånare 2014 till 61 066 stycken 

2015. Befolkningsökningen består av två delar. Dels ett 

positivt flyttnetto och dels ett positiv födelsenetto. Det 

är fjärde året i rad som befolkningen i kommunen ökar. 

Antalet invånare är en faktor som i hög grad påver-

kar kommunens skatteintäkter och därmed de totala 

intäkterna.

Ökat antal bygglov
Antalet bygglov 2015 har varit mycket högt. Antalet 

bygglovansökningar har ökat med 26 % jämfört med 

2014, som även det var ett år med stort inflöde av 

ärenden. Exempel på beslutade bygglov är de två första 

bostadskvarteren på Storsjö strand, fyra punkthus på 

Remonthagen, studentbostäder på Norr samt ett antal 

villor på Tallbacken och i Brittsbo. Bygglov har beviljats 

för 431 nya bostäder, fördelat på 323 lägenheter och 

Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekono-
miskt hållbart Östersund. Det är den politiska 
vision som ska styra vår kommunala verksam-
het.  
Kommunens ekonomi är grundförutsättningen 
för att klara målen och ge våra medborgare  
den service som vi ansvarar för. 
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106 småhus inklusive radhus och kedjehus. Under året 

har planer som möjliggör 16 lägenheter vid Trefaldig-

hetskällan på Frösön och 32 lägenheter vid Radiohuset 

i Odensala antagits. Arbete pågår med detaljplaner 

för en rad bostadsprojekt, exempelvis Odenvallen och 

Odensala Ängar.

Offensivt miljöarbete
Kommunen har under flera år bedrivit ett offensivt 

miljöarbete samt infört ett miljöledningssystem enligt 

den internationella standarden ISO 14001. Detta för 

att kvalitetssäkra miljöarbetet och att alla arbetar med 

ständiga förbättringar. Kommunen har på miljöområdet 

kunnat glädjas år flera fina utmärkelser för det arbete 

som lagts ner. Kronan på verket var priset som bästa 

arrangör av Europeiska Trafikantveckan. Tillsammans 

placerade vi oss också som fjärde bästa cykelstad i den 

internationella cykelkampanjen när det gällde att cykla 

flest kilometer per invånare.

Goda värden utifrån ett medborgarperspektiv
Östersund deltar tillsammans med 240 kommuner i 

Sverige i ett samarbete med syfte att mäta vår verk-

samhet ur ett medborgarperspektiv. Mätningen 2015 

visade att ca 73 % av Östersunds värden är lika eller 

högre i jämförelse med det genomsnittliga värdet för 

deltagande kommuner.

Ökad sjukfrånvaro
Det är oroande att konstatera att sjukfrånvaron under 

året ökat med 1,1 procentenheter till 8,4 %. Sjukfrån-

varon har ökat i samtliga ålderskategorier och bland 

både kvinnor och män. Vi är långt ifrån vårt ambitiösa 

mål vad gäller sjuktalen år 2020 som ligger på 4,5 %. 

Här har åtgärder vidtagits som vi hoppas ger fler friska 

medarbetare.

Framtiden och utsikter 2017
SKL beskriver i Ekonomirapporten oktober 2015 att 

det ekonomiska läget i kommunsektorn blir allt mer 

besvärligt. Den viktigaste orsaken till detta är det höga 

kostnadstrycket. Fler äldre driver kostnader i sjukvård 

och äldreomsorg och fler barn driver upp kostnaderna i 

skolan. En ökad invandring är en ytterligare faktor som 

driver kostnaderna uppåt. 

Östersund, med en i grunden välskött ekonomi, påver-

kas också av de faktorer som beskrivs i SKL:s rapport. 

En utmaning för vår del blir således att komma tillrätta 

med de underskott som redovisas inom socialnämnd, 

barn- och utbildningsnämnd samt vård - och omsorgs-

nämnd. Vår stora investeringsbudget behöver vi också 

hantera på ett sätt som bidrar till att kommunens mål 

för god ekonomisk hushållning uppfylls. 

Med beskedet från regeringen om att kommuner och 

landsting från nästa år tillförs 10 miljarder årligen för 

att klara välfärdsuppdraget kan vi för 2017 också se 

att vi har en budget i balans.

AnnSofie Andersson (s)

Kommunstyrelsens  

ordförande i Östersund

ÖVERGRIPanDE DEl
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Kommundirektören  
har ordet

Kommunen har genomfört investeringar med 241 mnkr 

under året och har med det positiva resultatet som 

grund kunnat finansiera dessa till 100 % med egna 

medel. Det är en trygghet som innebär att vi undviker 

en växande låneskuld. 

För våra anställda är det också en trygghet att veta 

den pensionsfond som tillskapades 2011 och då var 

483 mnkr nu har vuxit till 710 mnkr. Det här kapitalet 

säkerställer att vi inte belastar kommande generationer 

med ökade pensionskostnader. Det är också en trygg-

het. 

Vi ökar också befolkningen i kommunen med 571 in-

vånare. Oavsett varifrån man kommer skall Östersunds 

kommun kunna erbjuda goda livsvillkor, goda möjlig-

heter till utbildning och till arbete. Inte minst är det en 

utmaning för kommunen och andra berörda myndighe-

ter att se till att tiden mellan ankomst till vårt land som 

flykting till den tid man kan försörja sig själv och bidra 

till vår gemensamma välfärd blir så kort som möjligt.

Vid sidan av de ekonomiska förutsättningarna är möj-

ligheterna att finna personal till våra verksamheter som 

social omsorg, vård och omsorg och skola den största 

utmaningen. Vi har ett rekryteringsbehov på närmare 

400 personer per år närmaste tio åren. Då gäller det 

också att vi kan ta hand om de som redan är anställda 

på ett bra sätt. Möjligheten till bra arbetsmiljö, till 

kontinuerlig kompetensutveckling och ett bra arbets-

klimat skall vara självklart i Östersunds kommun. En 

stor utmaning för oss är att få bukt med en stigande 

sjukfrånvaro. Vi har en ökande sjukfrånvaro med 1,1 

% till 8,4 % i kommunen. Vi har som arbetsgivare att 

tillsammans med de fackliga organisationerna och med-

arbetarna ett stort ansvar att få rätsida på problemet. 

Budget 2016 innebär ett resultat på dryga 1 %  (39 

mnkr) av skatteintäkter och utjämning och innehåller 

inga besparingskrav. Det är dock nödvändigt att vi hela 

tiden arbetar med effektivisering av våra huvudproces-

ser för att kunna frigöra resurser till nödvändiga sats-

ningar på våra kärnverksamheter.  I det arbetet måste 

vi alla fortsätta arbeta tillsammans; ledning, fackliga 

företrädare, chefer på alla nivåer och våra medarbetare 

– alla har vi ett ansvar att använda de medel vi får så 

effektivt som möjligt för medborgarnas bästa. 

 

Ett varm tack till alla våra medarbetar för 2015.  

Återigen ett plusresultat för Östersunds kom-
mun.  Med plus 93 mnkr kan vi känna trygg-
heten i att arbeta i en kommun med stabil 
ekonomi, goda förutsättningar för framtiden, 
både möjlighet att bedriva utvecklingsarbete 
inom verksamheterna, men också vara en stabil 
arbetsgivare för alla anställda. 
Och den som ger god service till sina medbor-
gare.  

Anders wennerberg

Kommundirektör 

Östersunds kommun
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•	 Antalet bygglovansökningar  har under 2015 varit 

historiskt högt och ökat med 26 %. Totalt har 

beslutats om bygglov för 442 nya bostäder, förde-

lat på 334 lägenheter och 108 småhus inklusive 

radhus och kedjehus. 

•	 Under våren öppnade förskolan 66 nya platser på 

Mosippan och Kabbelekan. 

•	 Sedan höstterminen får alla 6-19 åringar i Öster-

sunds kommun ett ungdomskort för gratis bussre-

sor med Länstrafiken. 

•	 Kommunen har på miljöområdet kunnat glädjas år 

flera fina utmärkelser för det arbete som lagts ner. 

Kronan på verket var priset som bästa arrangör av 

Europeiska Trafikantveckan. Östersunds kommun 

är ledande i gröna transportfrågor bland annat 

genom projektet Green Highway. Kommunen är 

offensiv och söker samarbete med andra ledande 

aktörer.

•	 Under året har flera projekt för att trafiksäkra 

för oskyddade trafikanter genomförts, bl.a - över-

gångställe på Trondheimsleden, cykelöverfart 

Odenskogsvägen och nyanläggning av 3 kilometer 

gång- och cykelväg på Frösön.

•	 Under året har 469 nyanlända kommit till kommu-

nen och vid årsskiftet fanns 128 ensamkommande 

inskrivna i den sociala verksamheten. Trycket på 

samtliga berörda verksamheter i kommunen har 

varit stort under året mot bakgrund av den höga 

inströmningen av asylsökande och flyktingar som 

fått uppehållstillstånd

•	 Kön till särskilda boenden nästan fördubblades 

under juli och augusti, från 30 till 58 personer, 

efter att ha legat stabilt på cirka 30 under flera 

år. På grund av detta behöver vård- och omsorgs-

nämnden vidta både kort- och långsiktiga åtgärder, 

och bland de senare är byggandet av nya särskilda 

boenden en viktig del. 

•	 Inom LSS har tre nya LSS-bostäder och en SoL-

bostad startats under året. Daglig verksamhet 

Mica har utökat med två nya arbetsgrupper.  

•	 Provkörningar av membranfilter för vattenrening 

vid Minnesgärdet och Näs är avslutade med gott 

resultat. Under året fattades också beslut om att 

gå vidare med dessa investeringar, nästan på dagen 

fem år efter cryptosporidiumutbrottet.

•	 Med anledning av att Jämtkraft Arena 2016 kom-

mer att vara en arena för Allsvenskt fotbollspå-

börjades en utbyggnad av läktar utrymme 2015. 

Arenan har även sålts tillbaka från kommunen till 

Östersunds Sport- och Eventarena AB.

•	 Kommunen har under året stöttat ett stort antal 

stora arrangemang såsom världscup i längd och 

skidskytte, B-VM i kälkhockey samt en rad kultur-

arrangemang

•	 Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa + pro-

gram med aktivitetsstöd) i Östersund per december 

har minskat med 0,9 % jämfört med samma period 

föregående år. Antalet personer är 2154 = 7,1 %, 

vilket är lägre än rikets 8,0 %. Läget på arbets-

marknaden är något bättre än föregående år, men 

det är fortfarande många som på grund av arbets-

löshet står utan försörjning. 

•	 Ungdomsarbetslösheten har minskat med 4,6 % 

men är dock fortfarande oroande hög i länet och 

i Östersund.  Den totala arbetslösheten ligger på 

12,2 % (jämfört med riket 13,1 %). Antalet öppet 

arbetslösa + arbetssökande i program, 18-25 år, 

är 467 ungdomar.

•	 Den ökande sjukfrånvaron är ett stort orosmo-

ment. Sedan 2011 har trenden varit negativ och 

sjukfrånvaron ligger nu på 8,4 %. Det finns arbets-

platser vars sjukfrånvaro överstiger 20 %.

•	 Befolkningen har ökat med 571 personer under 

2015. Från 60 495 invånare 2014 till 61 066 invå-

nare 2015. Det är fjärde året i rad som befolkning-

en i kommunen ökar. Antalet invånare är en faktor 

som i hög grad påverkar kommunens skatteintäk-

ter och därmed de totala intäkterna

•	 Det goda resultatet för 2015 visar att kommunen 

har en i grund sund och välskott ekonomi. Detta 

Viktiga händelser under 2015
ÖVERGRIPanDE DEl 



7

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

   
Ö

S
T

E
R

S
U

N
D

S
 K

O
M

M
U

N
 2

01
5

ÖVERGRIPanDE DEl

understryks av vårt ratingbetyg hos Standard & 

Poor´s. Den 26 oktober 2015 bekräftades vårt 

höga kreditbetyg, AA+, det näst högsta som går 

att få. Bland våra styrkor omnämns den excep-

tionellt goda likviditeten samt kommunens starka 

finansiella styrning.

•	 Med den höga ratingen som grund kan kommunen 

på kapitalmarknaden låna med bättre lånevillkor 

än vad de svenska storbankerna kan erbjuda. Man 

kan även uttrycka det som att  kommunen läg-

ger beslag på bankernas lånemarginaler Som lite 

kuriosa kan nämnas att kommunen på certifikat-

programmet 2015 erhöll 1,6 mnkr i minusräntor. 

Merparten av de upplånade medlen vidareutlånas 

på marknadsmässiga villkor vidare till våra bolag.

•	 Med pensionsfonden som grund, marknadsvärde 

vid årsskiftet, 710 mnkr, har kommunen tryg-

gat finansieringen av den utbetalningspuckel som 

kommer att uppstå runt 2020 när de stora pen-

sionsavgångarna tar fart. I fonden ingår sedan 

2014 även kapital för att täcka den upparbetade 

pensionsskulden sedan 1998.  Det är glädjande att 

konstatera att vi som en av få kommuner i Sverige 

löst problemet med den ofinansierade ansvarsför-

bindelsen.

•	 Kommunen har välskötta bolag med starka balans-

räkningar som utgör en positiv faktor när Standard 

& Poor´s bedömer kommunens ekonomi. Detta un-

derstryks av den jämförelse som   Dagens Samhälle 

gjort som visar kommunkoncernens egna kapital 

per invånare. Enligt denna redovisning ligger Öst-

ersunds på fjärde plats i riket. Endast Stockholm, 

Skellefteå och Halmstad ligger före. 
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Femårsöversikt (mnkr)
RESUlTaTRÄKnInGaR 2015 2014 2013 2012 2011

Verksamhetens intäkter 823,7 773,0 744,7 740,8 733,0

Verksamhetens kostnader -3 907,4 -3 771,9 -3 610,5 -3497,7 -3 504,3

Av- och nedskrivningar -164,9 -153,6 -142,3 -139,8 -129,2

Verksamhetens nettokostnader -3 248,6 -3 152,5 -3 008,1 -2 896,7 -2 900,5

Skatteintäkter 2 575,9 2 497,3 2 447,7 2398,2 2 345,8

Generella statsbidrag och utjämning 747,8 705,4 665,2 607,5 587,4

Finansnetto 17,6 16,7 -3,7 27,3 38,5

Årets resultat 92,7 66,9 101,1 136,3 71,1

Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter

och generella statsbidrag exklusive jämförelsestörande intäk-
ter/kostnader

98,5% 98,4% 98,2% 98,1% 98,9%

KaSSaFlÖDESanalYSER 2015 2014 2013 2012 2011

löpande verksamhet
Kassaflöde från löpande verksamhet 309,1 262,2 407,0 155,8 121,5

Investeringsverksamhet
Nettoinvesteringar, materiella anläggningstillgångar -236,4 -272,1 -324,8 -356 -249,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 62,4 3,6 2,2 0,7 11,5

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -16,3 -183,5 -16,6 -18,4 -14,4

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6,8 1,9 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -190,3 -445,2 -337,3 -373,7 -252,8

Finansieringsverksamhet
Upptagna/amortering lån 991,7 1 068,3 1 810,0 0 130,0

Förändring av långfristiga fordringar -916,1 -1 031,8 -1 700,6 218,8 51,6

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 75,6 36,5 109,4 218,8 181,6

Förändring i kassaflöde 194,4 -146,5 179,1 0,9 50,3

ÖVERGRIPanDE DEl 
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BalanSRÄKnInGaR         2015 2014 2013 2012 2011

TILLGÅNGAR
anlÄGGnInGSTIllGÅnGaR 7522,9 6 556,1 5 237,9 3340 3 320,7

Exploateringstillgångar 17,4 24,4 28,4 25,1 11,6

Förråd mm 1,5 1,2 1,6 1,7 2,0

Kortfristiga fordringar mm 209,4 164,3 177,3 383 203,8

Likvida medel 324,2 129,8 276,3 97,2 96,3

OMSÄTTnInGSTIllGÅnGaR 552,5 319,7 483,6 507,0 313,7

SUMMa TIllGÅnGaR 8 075,4 6 875,8 5 721,5 3 847,0 3 634,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KaPITal 2710,1 2 617,4 2 550,5 2449,4 2 313,1

aVSÄTTnInGaR 672,4 666,6 660,7 644,5 623,4

Långfristiga skulder 4 000,0 3 008,3 1 940,0 130 130,0

Kortfristiga skulder 692,9 593,5 570,3 623,1 567,8

SKUlDER 4 692,9 3 601,8 2 510,3 753,1 697,8

S:a EGET KaPITal, aVSÄTTnInGaR OCH SKUlDER 8 075,4 6 885,8 5 721,5 3 847,0 3 634,4

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser 2 680,6 2 751,2 3 082,3 3 010,7 2 924,1

- varav pensionsförpliktelser 1 178,0 1 221,7 1 312,4 1 208,6 1 229,8

Soliditet, inklusive pensionsskuld 19,0% 20,3% 21,6% 32,3% 29,8%

Balanslikviditet 79,7% 53,9% 84,8% 81,4% 55,2%

Befolkning 61 066 60 495 59 956 59 485 59 373

- förändring 571 539 471 112 -43

Vad kostar det? Antal personer/
besökare

Kostnad/plats/
besökare kr

Antal personer/
besökare

Kostnad/plats/
besökare kr

2015 2015 2014 2014
Grundskoleplats 4 843 90 700 4 587 89 000

Gymnasieplats, ex gymnasiesärskola 1 791 104 413 1 838 100 284

Förskoleplats i egen regi 2 690 147 700 2 738 142 100

- varav föräldraavgift 8 900 9 000

- varav kommunens kostnad 138 88 133 100

Fritidshemsplats i egen regi 2 331 33 300 2 275 33 000

- varav föräldraavgift 6 300 6 200

- varav kommunens kostnad 27 000 27 100

Plats i äldreboende 648 561 500 652 541 500

Plats i boende enligt LSS 444 763 000 433 775 500

Plats i daglig verksamhet enligt LSS 372 391/ dag 368 390/dag

Besök på Storsjöbadet 257 981 107 267 057 100

- varav genomsnittlig avgift 53  50

- varav försäljning m m 23  22

- varav kommunens kostnad 31  28
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Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
Östersund är den gemensamma grundläggande visionen för 
Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga 
politiska arbetet

Kommunfullmäktige har antagit en övergripande vision 

samt i budgetdirektiv tydligare uttryckt de gemen-

samma strategiska områdena som bör förbättras och 

utvecklas inom den kommunala verksamheten för att 

uppnå ett hållbart Östersund. Utifrån kommunfullmäk-

tiges övergripande vision och kvalitetspolicy formuleras 

verksamhetens inriktningsmål i kommunfullmäktiges 

sektorplaner för verksamheten. Nämnderna formulerar 

verksamhetens effektmål i årsbudget och årsredovis-

ningen redovisar om målen är uppfyllda, delvis upp-

fyllda eller inte uppfyllda. Måluppfyllelsen (resultatet) 

är en del i verksamhetens totala resultat som utgörs 

av kvalitet, volym, intäkter och kostnader. Från och 

med budget 2016 utgår kommunfullmäktiges styrning 

från fyra hållbarhetsperspektiv med långsiktiga mål: 

demokratisk, social, ekologisk och ekonomisk hållbart 

Östersund. 

GOD EKOnOMISK HUSHÅllnInG 
Ekonomiskt hållbar utveckling
Kommunallagen anger att ¨Kommuner och landsting¨ 

ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-

het. Det kan även uttryckas som att varje generation 

ska bära kostnaderna för den kommunala service som 

konsumeras. Ett krav enligt kommunallagen (KL 8:1) 

är också att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning. För Östersunds del ingår 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning i budget 2015 

vilket innebär att kommunfulläktige antog riktlinjerna 

i samband med budgetbeslutet. Något separat beslut 

kring riktlinjerna har således inte tagits. Enligt budget 

2015 har Östersund följande mål för god ekonomisk 

hushållning:

1. Kommunen ska redovisa ett resultat motsvarande 

2 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket enligt 

årsredovisning 2015 motsvarar ett resultat på 66 

miljoner kronor.

2. Egenfinansiering ska kunna ske av större delen av 

investeringarna

3. Utrymme för amortering av låneskulden ska också 

skapas av driftresultatet.

Måluppfyllelse:

1. Kommunen redovisar ett resultat för 2015 på 93 

mnkr vilket innebär att det ekonomiska målet be-

träffande resultat är uppfyllt.

2. Kommunen har under 2015 finansierat samtliga 

investeringar med egna medel. Denna positiva 

måluppfyllelse bygger emellertid på att 141 mnkr 

av de budgeterade investeringarna ombudgeterats 

till 2016 med samma belopp. 

3. Något utrymme därutöver för amortering på låne-

skulden finns däremot inte.

4. Utifrån ett generationsperspektiv är det positivt att 

konstatera att Östersunds kommun på balansräk-

ningen har en på pensionsfond med ett marknads-

värde på drygt 700 mnkr. Genom fondens behåll-

ning inklusive en real avkastning på 2 procent har 

kommunen säkerställt att de kommande ökande 

betalningarna från ansvarsförbindelsen inte kom-

mer att bli någon finansiell belastning. 

I den finansiella analysen på sidorna x – x finns en 

analys av den ekonomiska ställningen och utvecklingen. 

Mål utifrån verksamhetsperspektiv finns kommenterade 

under respektive nämndberättelse.

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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FÖRValTnInGSBERÄTTElSE

Kommunfullmäktige i Östersund har fastställt en 

kvalitetspolicy och syftet är att skapa en gemensam 

grund för kvalitetsarbetet i kommunen. Kvalitetspolicyn 

består av fyra kommungemensamma kvalitetsdimensio-

ner: tillgänglighet, kompetens, inflytande och bemötan-

de. Policyn är styrande för andra kommunala styrdoku-

ment och utgör utvecklingsområden och inriktningsmål 

i kommunfullmäktiges sektorplaner: Plan för Kunskap 

och Lärande, Plan för Vård & Omsorg, Kultur, Idrott, 

Trafik samt Plan för Vatten & Avlopp och Naturvård & 

Park. I kommunens kvalitetsarbete ingår att följa upp 

och utvärdera verksamheten som ett led i arbetet med 

ständiga förbättringar. Inriktningsmålen preciseras i 

effektmål i årsbudget som följs upp tre gånger per år. 

Förutom uppföljning av mål innebär kvalitetsarbetet 

uppföljning av kvalitet via medborgarundersökningar 

och brukarundersökningar samt jämförelser av resultat 

med andra kommuner. Medborgarundersökning (via 

SCB) genomfördes under hösten 2014. Brukarunder-

sökningar genomförs årligen av styrelser och nämnder. 

I kvalitetsarbetet ingår också att jämföra kvalitet och 

kostnader med andra kommuner i samarbete med Sve-

riges kommuner och landsting (SKL). 

KValITETSaRBETET  
– demokratisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling
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Östersunds kvalitet i korthet – jämförelse med andra kommuner (KKiK)
Östersunds kommun deltar i jämförelseprojektet Kom-

munens Kvailtet i Korthet som leds av Sveriges kom-

muner och landsting, SKL. 2015 deltog drygt 240 av 

landets 290 kommuner. Mätningen 2015 visade att ca 

73 % av Östersunds värden är lika eller högre i jäm-

förelse med det genomsnittliga värdet för deltagande 

kommuner. Mätningen 2014 var 82 % och 2013 75 

% av värdena lika eller högre i jämförelse med snittet. 

Redovisningen tillsammans med definitioner av måtten, 

finns på kommunens hemsida under - www.ostersund.se/ 

Kommun och politik. Arbetet med jämförelser fortsätter 

under 2016.

20160229 Kommunens kvalitet i korthet  Östersund.se

http://www.ostersund.se/kommunochpolitik/kvalitetochresultat/kommunenskvalitetikorthet.html 1/2

Kommunens kvalitet i korthet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en kvalitetsundersökning som 
heter "Kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Denna undersökning medverkar 
Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter fem olika områden:

Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter i din kommun
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din kommun som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40tal nyckeltal som är kopplade till respektive område. Här följer 
Östersunds kommuns resultat för 2015.

Resultat: Din kommuns tillgänglighet

Resultat: Din kommuns tillgänglighet
1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel 
fråga via epost får svar inom två arbetsdagar?

I Östersund anser 98 procent att de får svar på en enkel fråga via epost inom två arbetsdagar. I jämförelse med föregående år är det en 
försämring. Östersund ligger över medelvärdet som är 84 procent.

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

I Östersund anser 66 procent att de får ett direkt svar på en enkel fråga när de kontaktar kommunen. I jämförelse med föregående år är det en 
förbättring. Östersund ligger över medelvärdet som är 46 procent.

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

I Östersund anser 86 procent att de får ett gott bemötande när de ställer en enkel fråga till kommunen via telefon. I jämförelse med föregående 
år är det en förbättring. Östersund ligger under medelvärdet som är 94 procent.

4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen 
och återvinningsstationen öppet utöver tiden 0817 på 
vardagar?

Utöver tiden 0817 på vardagar har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen i Östersund tillsammans öppet ytterligare 74 timmar 
i veckan. Resultatet är lika som föregående år.

20160229 Kommunens kvalitet i korthet  Östersund.se

http://www.ostersund.se/kommunochpolitik/kvalitetochresultat/kommunenskvalitetikorthet.html 2/2

5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole
verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats 
för sitt barn inom föreskoleverksamheten på önskat 
placeringsdatum?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid nybesök?

I Östersund är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd 10 dagar. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger 
bättre till än medelvärdet som är 16 dagar.

Stäng

Resultat: Trygghet
Resultat: Din delaktighet och kommunens information
Resultat: Din kommuns effektivitet
Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare
Teckenförklaring:

= 2015 års resultat för Östersunds kommun
= 2014 års resultat för Östersunds kommun
= 2015 års min, medel respektive maxresultat i landet

 

20160229 Kommunens kvalitet i korthet  Östersund.se

http://www.ostersund.se/kommunochpolitik/kvalitetochresultat/kommunenskvalitetikorthet.html 2/2

5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole
verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats 
för sitt barn inom föreskoleverksamheten på önskat 
placeringsdatum?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid nybesök?

I Östersund är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd 10 dagar. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger 
bättre till än medelvärdet som är 16 dagar.

Stäng

Resultat: Trygghet
Resultat: Din delaktighet och kommunens information
Resultat: Din kommuns effektivitet
Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare
Teckenförklaring:

= 2015 års resultat för Östersunds kommun
= 2014 års resultat för Östersunds kommun
= 2015 års min, medel respektive maxresultat i landet

 

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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Kommunens kvalitet i korthet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en kvalitetsundersökning som 
heter "Kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Denna undersökning medverkar 
Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter fem olika områden:

Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter i din kommun
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din kommun som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40tal nyckeltal som är kopplade till respektive område. Här följer 
Östersunds kommuns resultat för 2015.

Resultat: Din kommuns tillgänglighet
Resultat: Trygghet

Resultat: Trygghet
9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Östersunds resultat är 63 av 100. Resultatet är lika som föregående år. Östersund 
ligger över medelvärdet som är 60 procent.

10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med 
hemtjänst under en 14dagarsperiod?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

11a. Hur många barn per personal är det planerat för i 
kommunens förskolor?

I Östersund är det 5,5 barn per personal i kommunens förskolor. I jämförelse med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger på 
medelvärdet som också är 5,5 barn per personal.

11b. Hur många barn per personal är det i praktiken på 
kommunens förskolor? 

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

Stäng

Resultat: Din delaktighet och kommunens information
20160229 Kommunens kvalitet i korthet  Östersund.se

http://www.ostersund.se/kommunochpolitik/kvalitetochresultat/kommunenskvalitetikorthet.html 2/2

Resultat: Din delaktighet och kommunens information
12. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste 
kommunvalet?

Inget val under 2015.

13. Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna?

Resultatet för Östersunds webbinformation är 87 procent av maxpoängen. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över 
medelvärdet som är 80 procent.

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?

Resultatet för Östersund är 78 procent av maxpoängen. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger över medelvärdet 
som är 55 procent.

15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet?

Östersunds resultat är 44 av 100. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 40 procent.
 

Stäng

Resultat: Din kommuns effektivitet
Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare
Teckenförklaring:

= 2015 års resultat för Östersunds kommun
= 2014 års resultat för Östersunds kommun
= 2015 års min, medel respektive maxresultat i landet
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Resultat: Din delaktighet och kommunens information
12. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste 
kommunvalet?

Inget val under 2015.

13. Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna?

Resultatet för Östersunds webbinformation är 87 procent av maxpoängen. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över 
medelvärdet som är 80 procent.

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?

Resultatet för Östersund är 78 procent av maxpoängen. Jämfört med föregående år är det en förbättring. Östersund ligger över medelvärdet 
som är 55 procent.

15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet?

Östersunds resultat är 44 av 100. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 40 procent.
 

Stäng

Resultat: Din kommuns effektivitet

Resultat: Din kommuns effektivitet 
16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Kostanden för ett inskrivet barn i förskolan i Östersund är 140 090 kronor. 
Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet 
som är 130 784 kronor.

17a. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de 
nationella proven?

I Östersund har 90 procent av eleverna i årskurs 6 minst betyget E i de nationella proven, vilket är en liten försämring jämfört med föregående 
år. Östersund ligger under medelvärdet som är 90 procent.

17b. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de 
nationella proven?

I Östersund är 68 procent av eleverna i årskurs 3 godkända i de nationella proven, vilket är en försämring jämfört med föregående år. 
Östersund ligger under medelvärdet som är 70 procent.

18. Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet?

I Östersund är 90,5 procent av eleverna behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Jämfört med föregående år är det en liten 
förbättring. Östersund ligger över medelvärdet som är 85,2 procent.

19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

I Östersund har 72 procent av eleverna i årskurs 8 en positiv syn på skolan och 
20160229 Kommunens kvalitet i korthet  Östersund.se

http://www.ostersund.se/kommunochpolitik/kvalitetochresultat/kommunenskvalitetikorthet.html 3/4

undervisningen. Jämfört med föregående år är det en försämring. Östersund ligger under medelvärdet som är 75 procent.

20. Kostnad per betygspoäng

I Östersund är kostnaden per betygspoäng i grundskolan 317 kronor, vilket är 
lägre än föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 375 kronor.

21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i 
kommunen

I Östersund fullföljer 81,5 procent av elever gymnasieutbildningen inom fyra år, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Östersund 
ligger över medelvärdet som är 78,6 procent.

22. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram

I Östersund är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram 19 182 kronor/elev. Jämfört med föregående år är det en 
ökning. Östersund ligger under medelvärdet som är 25 809 kronor

23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

I Östersund är kostnaden för särskilt boende 821 433 kronor. Jämfört med 
föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 800 824
kronor.

25. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende

I Östersund är 78 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende. Jämfört med föregående år är det en försämring. 
Östersund ligger under medelvärdet som är 83 procent.

26. Vilket omsorgs och serviceutbud har hemtjänst finansierad 
av kommunen?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen?

I Östersund är kostnaden för hemtjänst 228 355 kronor per vårdtagare. Jämfört med föregående år är det en sänkning. Östersund ligger under 
medelvärdet som är 264 056 kronor.

28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst

I Östersund är 93 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Jämfört med föregående år är det en förbättring. 
Östersund ligger under medelvärdet som är 91 procent.

29. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp och 
serviceboende?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun,

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år 
efter avslutad insats/utredning

I Östersund är det 80 procent av ungdomar i åldern 1320 år som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats/utredning. Jämfört med 
föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 78 procent.

Stäng

Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare
Teckenförklaring:

= 2015 års resultat för Östersunds kommun
= 2014 års resultat för Östersunds kommun
= 2015 års min, medel respektive maxresultat i landet
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undervisningen. Jämfört med föregående år är det en försämring. Östersund ligger under medelvärdet som är 75 procent.

20. Kostnad per betygspoäng

I Östersund är kostnaden per betygspoäng i grundskolan 317 kronor, vilket är 
lägre än föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 375 kronor.

21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i 
kommunen

I Östersund fullföljer 81,5 procent av elever gymnasieutbildningen inom fyra år, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Östersund 
ligger över medelvärdet som är 78,6 procent.

22. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram

I Östersund är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram 19 182 kronor/elev. Jämfört med föregående år är det en 
ökning. Östersund ligger under medelvärdet som är 25 809 kronor

23. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

I Östersund är kostnaden för särskilt boende 821 433 kronor. Jämfört med 
föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 800 824
kronor.

25. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende

I Östersund är 78 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende. Jämfört med föregående år är det en försämring. 
Östersund ligger under medelvärdet som är 83 procent.

26. Vilket omsorgs och serviceutbud har hemtjänst finansierad 
av kommunen?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun.

27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen?

I Östersund är kostnaden för hemtjänst 228 355 kronor per vårdtagare. Jämfört med föregående år är det en sänkning. Östersund ligger under 
medelvärdet som är 264 056 kronor.

28. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst

I Östersund är 93 procent av brukarna ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Jämfört med föregående år är det en förbättring. 
Östersund ligger under medelvärdet som är 91 procent.

29. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp och 
serviceboende?

Ingen mätning har gjorts för Östersunds kommun,

20160229 Kommunens kvalitet i korthet  Östersund.se
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30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år 
efter avslutad insats/utredning

I Östersund är det 80 procent av ungdomar i åldern 1320 år som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats/utredning. Jämfört med 
föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 78 procent.

Stäng

Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare

Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare 
31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen

I Östersund är 79,3 procent av den förvärvs arbetande befolkningen (2064 år) 
sysselsatta, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över 
medelvärdet som är 78,5 procent.

32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

I Östersund får 3,9 procent av befolkningen som får försörjningsstöd. Resultatet 
är lika som föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 4,2 procent.

33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i 
kommunen?

I Östersund finns 3,6 nya företag per 1 000 invånare. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 
4,9 per 1 000 invånare.

34. Vad ger företagarna för samman fattande omdöme om 
kommunens service för företagen?

Östersunds resultat är 73 av 100. Ingen jämförelse med föregående år kan göras då det inte gjordes någon mätning 2014. Östersund ligger 
över medelvärdet som är 68.

35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

I Östersund ligger sjukpenningtalet på 12,4 dagar. Jämfört med föregående år är 
det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 10,5 dagar.

36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av 
hushållsavfall?

Andel hanterat och återvunnet hushållsavfall i Östersund uppgick till 46 procent. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger 
över medelvärdet som är 39 procent.

37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av 
totala antalet bilar?

I Östersund är kommunorganisaitonens andel miljöbilar 56 procent av det totala antalet bilar. I jämförelse med föregående år är det en ökning. 
Östersund ligger över medelvärdet som är 33 procent.

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

I Östersund är andelen ekologiska livsmedel 20 procent. I jämförelse med 
föregående år är det en ökning. Östersund ligger under medelvärdet som är 25 
procent.
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Medborgarundersökning SCB 
Kommunen genomför undersökningen vartannat år och 

under 2015 genomfördes ingen undersökning. Nämnder 

och förvaltningar har fått resultatet, från undersök-

ningen som genomfördes 2014, presenterat och ett 

arbete med förbättringsåtgärder sker. Nästa undersök-

ning kommer att ske under hösten 2016.

Servicedeklarationer
Kommunstyrelsen beslutade hösten 2007 att alla nämn-

der under 2008 skulle ta fram servicedeklarationer för 

sin verksamhet. En servicedeklaration beskriver vad 

du som medborgare kan förvänta dig när du nyttjar 

kommunens tjänster. Under 2015 har en översyn av 

servicedeklarationerna skett och mindre revideringar 

har gjorts. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om 

en servicedeklaration gällande skidspåren. 

Synpunkter
Medborgarna kan via kommunens synpunktshantering 

lämna beröm och klagomål. Under senare delen av 

året har tjänsten blivit en E-tjänst och möjlighet att 

även lämna tips och idéer finns. Under 2015 har 1371 

synpunkter registrerats i systemet varav 179 är beröm 

och 1192 klagomål. Alla synpunkter följs upp utifrån 

kommungemensamma rutiner.

Sveriges Kvalitetskommun 
Östersunds kommun nominerades 2009 och 2011 som 

en av fem kommuner till utmärkelsen Sveriges kvalitets-

kommun. Under 2015 har kommunen utvärderats ge-

nom kommunkompassen. Resultatet för utvärderingen 

kommer under våren 2016

Certifiering enligt ISO 14001 och EMaS registrering. 
Kommunen har under flera år bedrivit ett offensivt 

miljöarbete samt har infört ett miljöledningssystem en-

ligt den internationella standarden ISO 14001 för att 

kvalitetssäkra miljöarbetet och att alla arbetar med 

ständiga förbättringar. 2007 erhöll Östersunds kom-

mun – som första kommun i Sverige –  miljöcertifie-

ring enligt den internationella standarden ISO 14001 

och som andra kommun en EMAS-registrering för all 

kommunal verksamhet. Uppföljande miljörevisioner 

har genomförts varje år och den externa miljörevisio-

nen 2013 resulterade i att kommunen fick behålla sitt 

ISO-certifikat och EMAS-registrering.

MIlJÖaRBETET 
ekologiskt hållbar utveckling

20160229 Kommunens kvalitet i korthet  Östersund.se
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39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo 
och leva på?

Östersunds resultat är 69 av 100. Resultatet är lika som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 60 procent.

Stäng
Teckenförklaring:

= 2015 års resultat för Östersunds kommun
= 2014 års resultat för Östersunds kommun
= 2015 års min, medel respektive maxresultat i landet
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30. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år 
efter avslutad insats/utredning

I Östersund är det 80 procent av ungdomar i åldern 1320 år som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats/utredning. Jämfört med 
föregående år är det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 78 procent.

Stäng

Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare

Resultat: Din kommun som samhällsutvecklare 
31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen

I Östersund är 79,3 procent av den förvärvs arbetande befolkningen (2064 år) 
sysselsatta, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över 
medelvärdet som är 78,5 procent.

32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

I Östersund får 3,9 procent av befolkningen som får försörjningsstöd. Resultatet 
är lika som föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 4,2 procent.

33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i 
kommunen?

I Östersund finns 3,6 nya företag per 1 000 invånare. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger över medelvärdet som är 
4,9 per 1 000 invånare.

34. Vad ger företagarna för samman fattande omdöme om 
kommunens service för företagen?

Östersunds resultat är 73 av 100. Ingen jämförelse med föregående år kan göras då det inte gjordes någon mätning 2014. Östersund ligger 
över medelvärdet som är 68.

35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

I Östersund ligger sjukpenningtalet på 12,4 dagar. Jämfört med föregående år är 
det en minskning. Östersund ligger över medelvärdet som är 10,5 dagar.

36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av 
hushållsavfall?

Andel hanterat och återvunnet hushållsavfall i Östersund uppgick till 46 procent. Jämfört med föregående år är det en ökning. Östersund ligger 
över medelvärdet som är 39 procent.

37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av 
totala antalet bilar?

I Östersund är kommunorganisaitonens andel miljöbilar 56 procent av det totala antalet bilar. I jämförelse med föregående år är det en ökning. 
Östersund ligger över medelvärdet som är 33 procent.

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

I Östersund är andelen ekologiska livsmedel 20 procent. I jämförelse med 
föregående år är det en ökning. Östersund ligger under medelvärdet som är 25 
procent.

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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Sammanfattning 2015
•	 Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2015 

med 93 mnkr. Resultat enligt ursprunglig budget 

var 96 mnkr samtidigt som resultatet enligt augus-

tiuppföljningen uppgick till 81 mnkr. Resultatet 93 

mnkr innebär att målet för god ekonomisk hushåll-

ning uppfylldes.

•	 Underskott redovisas för socialnämnden, - 22 

mnkr, för barn –och utbildningsnämnden, - 13 

mnkr och för vård- och omsorgsnämnden, - 15 

mnkr.

•	 Inom finansiering redovisas överskott av en-

gångskaraktär för ersättning AFA-medel, 25 mnkr 

och för reavinst vid försäljning av fastighet, 15 

mnkr.

•	 Investeringsnivån under 2015 uppgår till 241 mnkr 

vilket är 153 mnkr lägre än budget. Samtliga 

investeringar har finansierats med eget kassaflöde. 

Av investeringsbudgeten för 2015 ombudgeteras 

131 mnkr till 2016. 

•	 Internbanken har via certifikat- och MTN-program 

lånat upp 4 miljarder kronor varav 3 650 mnkr har 

vidareutlånats till bolagen. 350 mnkr avser kom-

munens egen upplåning.

•	 Den 27 oktober 2015 bekräftades kommunens 

rating AA+ av ratinginstitutet Standard & Poor´s. 

Motiv till beslutet var bl a kommunens exceptio-

nellt goda likviditet.

•	 Internbanken redovisar under 2015 ett positivt 

räntenetto inklusive finansiella omkostnader på 12 

mnkr.

•	 Sjukfrånvaron ökade under året med 1,1 procent-

enheter och uppgick vid 2015 års utgång till 8,4 %. 

Sjukfrånvaron har ökat i samtliga ålderskategorier 

och bland både kvinnor och män.

•	 Koncernen Östersunds kommun redovisade ett års-

resultat uppgående till 166,9 mnkr (126,5). 

•	 Koncernbolaget Östersunds Rådhus AB har under 

året amorterat 15 mnkr på låneskulden som vid 

årets slut uppgår till 718 mnkr. 

•	 Marknadsvärdet på pensionsfonden uppgår vid 

2015 års slut till 710 mnkr. Pensionskapitalet 

tillsammans med årlig avkastning ska säkerställa 

att utbetalningar avseende pensionsintjänande före 

1998 inte blir en belastning när utbetalningarna 

kulminerar år 2020 – 2025.
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Ökat kostnadstryck i  
kommunsektorn 
För att finansiera det ökade kostnadstrycket krävs skat-

tehöjningar på närmare 2 skattekronor fram till 2019. 

För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder, 

från såväl kommuners och landstings som från statens 

sida. Utvecklingen av intäkterna är relativt positiv 

men räcker ändå inte till för att möta de kostnadsök-

ningar som SKL pekar på, cirka 270 miljarder kronor i 

löpande priser perioden 2014-2019.

Det ekonomiska läget i kommunsektorn blir således 

allt mer besvärligt. Kommunernas samlade resultat 

försämras kraftigt, för andra året i rad, till 7 miljar-

der kronor, trots tillskott av bland annat AFA-pengar. 

År 2016 räknat vi med att kommunerna lyckas klara 

verksamheterna utan skattehöjningar, med endast en 

mindre resultatförsämring. Detta trots att 2016 bjuder 

på den högsta ökningen av skatteunderlaget hittills 

under 2000-talet, på 5,5 procent

Den viktigaste orsaken till den dåliga ekonomin är det 

höga kostnadstrycket. Främst är det befolkningsföränd-

ringar som ligger bakom. Fler äldre driver kostnader 

i sjukvård och äldreomsorg och fler barn driver upp 

kostnaderna i skolan. Det som nu tillkommer är en stor 

invandring, som påverkar en rad verksamheter inom 

både kommuner och landsting1

På vilket sätt kan Östersunds kommun hantera de 

ekonomiska förutsättningar som beskrivs ovan och som 

är hämtad från SKL:s rapport, ¨Ekonomirapporten, 

Oktober 2015¨ och hur blir resultatet för Östersunds 

kommun?

För 2016 budgeteras ett resultat på 39 mnkr. Detta 

resultat understiger kommunens krav på god ekono-

misk hushållning. Investeringsnivån uppgår till 464 

mnkr inklusive exploateringsverksamheten. Den höga 

investeringsnivån medför att endast 48 % procent av 

investeringarna kan finansieras med eget kassaflöde. 

Den svaga självkostnadsnivån medför att en upplåning 

på 430 mnkr erfordras.

I det preliminära budgetläget inför budget 2017 och 

flerårsplan 2018 - 2019, som beskrivs i den s k baskal-

kylen, redovisas stora behov av ramtillskott för soci-

alnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt vård- och 

omsorgsnämnd. Önskemål om investeringar överstiger 

det finansiella utrymme som skapas genom årets re-

sultat inklusive årets avskrivningar. För att balansera 

kassaflödesbudgeten kommer det att krävas ytterligare 

upplåning.

Den bild beträffande det ekonomiska läget i stort för 

Sveriges kommuner som beskrivs i SKL:s skrift, Eko-

nomirapporten, Oktober 2015, överensstämmer bra 

med den utveckling som beräknas ske för Östersunds 

kommuns ekonomi. Både för 2016 och 2017 beräk-

nas resultat som inte klarar kravet för god ekonomisk 

hushållning. Investeringsnivåerna överstiger disponibelt 

utrymme för egenfinansiering vilket resulterar i ytterli-

gare skulduppbyggnad.

Framtidsbedömning

1. Ekonomirapporten. Oktober 2015, SKL

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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Omvärldsanalys
Svensk ekonomi på väg in i högkonjunktur
Svensk ekonomi utvecklas starkt och den utdragna låg-

konjunkturen är snart över. Finanspolitiken blir expansiv 

både 2016 och 2017 när kostnader för flyktingmotta-

gandet lånefinansieras. Den expansiva politiken bidrar till 

att arbetslösheten sjunker till 6,5 procent 2017. Det visar 

Konjunkturinstitutets prognos i december. 

BNP växer med nära 4 procent per år 2015 och 2016.  

Den ekonomiska politiken är mycket expansiv med minus-

räntor, se nedan vilket ger extra skjuts åt konjunkturen. 

Bland annat medför den stora flyktinginvandringen på kort 

sikt kraftigt ökade offentliga utgifter. Det låga ränteläget 

driver också på den inhemska efterfrågan, samtidigt som 

det bidrar till en relativt svag krona. Tillsammans med en 

starkare europeisk investeringskonjunktur gynnar detta 

svensk export. 1 

Minusräntor under 2015
Riksbanken sänkte 2015-02-15 reporäntan till -0,10 %. 

Det motiverade detta beslut med att risken fanns att inte 

inflationen skulle stiga tillräckligt snabbt. Riksbanken 

sänkte reporäntan vid ytterligare två tillfällen under 2015. 

Den senaste sänkningen var 2015-07-02 då räntan sänktes 

till -0,35 %.

Den sänkta reporäntan har medfört att marknadsräntorna 

också sjunkit. Stibor 3 månader sjönk under året från 

0,264 % till -0,294 %. De negativa marknadsräntorna har 

medfört att kommunen för lån via certifikatprogrammet 

under 2015 erhållit negativa räntor på 1,6 mnkr. Snitträn-

tan för certifikatlånen ligger vid årsskfitet på – 0,29 %. 

För de längre MTN-lånen ligger snitträntan på 0,03 %

Obefintlig inflation
Riksbanken s uppgift med penningpolitiken är att hålla in-

flationen kring 2 procent per år. Inflationen under 2015 är 

obefintlig, KPI från december 2014 jämfört med december 

2015 har ökat med 0,05 %. Det innebär att Riksbankens 

mål inte uppfyllts.

Arbetsmarknaden i länet
Den totala arbetslösheten i Jämtlands län har minskat från 

8,0 % den 31 december 2014 till 7,7 % den 31 december 

2015. Motsvarande siffror för riket är en minskning från 

8,1 % 31 december 2014 till 8,0 % den 31 december 

2015. 

Under 2015 minskade antalet varslade personer i länet 

med 67 %. Även arbetslösheten minskade sett över hela 

året, men sista kvartalet 2015 började den åter att stiga. 

Arbetsmarknaden ser lovande ut i länet. Efterfrågan på 

arbetskraft är stor inom många yrken, men det blir färre 

arbetsuppgifter som inte kräver utbildning eller erfaren-

het. Det är generationsväxlingen som fortsätter på länets 

arbetsmarknad vilket ökar möjligheterna till jobb.

Befolkningen har ökat
Befolkningen har ökat med 571 personer under 2015. Från 

60 495 stycken invånare 2014 till 61 066 stycken 2015. 

Befolkningsökningen består av två delar. Dels ett positivt 

flyttnetto och dels ett positiv födelsenetto. Det är fjärde 

året i rad som befolkningen i kommunen ökar. Antalet 

invånare är en faktor som i hög grad påverkar kommunens 

skatteintäkter och därmed de totala intäkterna.

Bostadssituationen
Antalet bygglov 2015 har varit mycket högt. Antalet 

bygglovansökningar har ökat med 26 % jämfört med 2014, 

som även det var ett år med stort inflöde av ärenden. Ex-

empel på beslutade bygglov är de två första bostadskvar-

teren på Storsjö strand, fyra punkthus på Remonthagen, 

studentbostäder på Norr samt ett antal villor på Tallbacken 

och i Brittsbo. Bygglov har beviljats för 431 nya bostäder, 

fördelat på 323 lägenheter och 106 småhus inklusive rad-

hus och kedjehus.

Under året har planer som möjliggör 16 lägenheter vid Tre-

faldighetskällan på Frösön och 32 lägenheter vid Radiohu-

set i Odensala antagits. Arbete pågår med detaljplaner för 

en rad bostadsprojekt, exempelvis Odenvallen och Odensala 

Ängar.

1. Konjunkturläget 2015, Svenska Konjunkturinstitutet
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Finansiell analys för kommunen
För att analysera kommunens finansiella ställning och utveckling används fyra perspektiv; resultat, kapacitet, 
risk och kontroll. Till dessa perspektiv finns femton olika nyckeltal kopplade. Med hjälp av nyckeltalen kan finan-
siella problem identifieras (Se avsnitt 18 och 19).

Kontroll Risk

ResultatKapacitet

Kontroll Risk

ResultatKapacitet

Vilken kontroll har 
kommunen över 
den ekonomiska 
utvecklingen?

Vilken kapacitet har 
kommunen att möta 
finansiella svårigheter 
på lång sikt

Föreligger några risker 
som kan påverka 
kommunens resultat 
och kapaitet

Vilken balans har 
kommunen haft över sina 
intäkter och kostnader 
under året och över tiden

Budgetföljsamhet
Prognossäkerhet
Internkontroll

Soliditet
Skuldsättningsgrad
Långfristiga skulder
Jämförelser med riket

Likviditetsmått
Ränterisker
Borgensåtaganden
Totala pensionsskulder

Nettokostnadsandel
Självfinansieringsgrad
Nettoinvesteringar
Finansnetto
Årets resultat
Avstämning balanskravetResultat och kapacitet

1. Nettokostnadsandel
En grundläggande förutsättning för att uppnå och 

vidmakthålla god ekonomisk hushållning är att balansen 

mellan löpande intäkter och kostnader inklusive finans-

netto är god. Ett mått på denna balans är nettokost-

nadsandelen som innebär att samtliga löpande kost-

nader inklusive finansnetto relateras till kommunens 

skatteintäkter. Om kommunen ska leva upp till kravet 

på god ekonomisk hushållning krävs en nettokostnads-

andel som inte överstiger 98 %.

Av nedanstående tabell framgår att kommunen de se-

naste fem åren redovisat resultat som klarar nivån för 

god ekonomisk hushållning enligt detta nyckeltal. 2012 

och 2013 ingick återbetalda premier för sjukförsäkring 

(AFA-medel) med ca 50 mnkr för respektive år. Även 

2015 finns det poster av jämförelsestörande karaktär 

som påverkat resultatet. Intäkter som påverkat är en 

reavinst på 15 mnkr och AFA medel med 25 mnkr. På 

kostnadssidan har nedskrivningar på 8 mnkr påverkat 

resultatet. Det förbättrade finansnettot bidrar under 

2015 också till det positiva utfallet.

 

Nettokostnadsökningarna bör ligga i nivå med ökningen 

av skatteintäkterna för att en stabil ekonomisk utveck-

ling ska uppnås. För både 2013 och 2014 noteras klart 

högre ökning av nettokostnaderna jämfört med skat-

teintäkterna. 2015 har denna relation förändrats så att 

skatteintäktsökningen är större än nettokostnadsök-

ningen. Om vi tar hänsyn till poster av jämförelsestö-

rande karaktär för 2015 blir nettokostnadsökningen 3,9 

%.

2. Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad
En hög självfinansieringsgrad innebär att finansiering 

av investeringarna kan ske utan upplåning eller utan 

att minska den befintliga likviditeten. 100 procent 

innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga 

investeringar som är genomförda under året, vilket 

i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till 

investeringar och att kommunens finansiella handlings-

utrymme stärks. 

Årets resultat tillsammans med avskrivningsmedel skapar 

kassaflöden som används för finansiering av investeringar.

Investeringsnivåer som överstiger internt tillfört kassaflö-

de betyder ökad upplåning. Det glapp som redovisas ovan 

beträffande nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad 

under perioden 2011-2014 har resulterat i en nyupplåning 

på 350 mnkr. 2015 har kommunen kunnat självfinansiera 

sina investeringar. I det sammanhanget ska vi komma ihåg 

att ombudgeteringar till 2016 års budget har gjorts med 

ca 132 mnkr. Dvs budgeterade investeringar som inte ge-

nomförts 2015 och som flyttas till 2016. Om dessa skulle 

ha genomförts 2015 skulle det inneburit en självfinansie-

ringsgrad på 66 %.

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015

Verksamhet 94 % 93 % 92 % 94 % 92,7 %

Avskrivningar 4 % 5 % 5 % 5 % 5,0 %

Finansnettot -1 % -1 % 0 % 0 % - 0,5 %

Nettotkostnadsandel 97 % 97 % 97 % 98 % 97,2 %

Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling

3,6

1,6

3,8
4,8

3,02,8 2,5 2,5 2,9
3,8

-1

1

3

5

7

9

2011 2012 2013 2014 2015

procent

Nettokostnadsökning

Ökning skatteintäkter inkl generella statsbidrag

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoinvesteringar    256 356 325 269 241

Finansiering: 

Via internt tillförda 

medel (kassaflöde) 191 272 241 216 248,1

Självfinansieringsgrad 

av investeringar % 75 73 74 80 103

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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3. Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar
Nyckeltalet visar i vad mån kommunen reinvesterar i 

den takt som anläggningstillgångarna minskar i värde

genom årliga avskrivningar. För att inte urholka kom-

munens anläggningskapital bör nettoinvesteringarna 

minst ligga på samma nivå som avskrivningarna. Den 

senaste femårsperioden har nettoinvesteringarna över-

stigit avskrivningarna med 825 mnkr vilket innebär att 

kommunens anläggningskapital ökat i samma utsträck-

ning.

4. Finansnetto
Från Jämtkraft har under 2015 erhållits aktieutdelning 

på 31,4 mnkr. Samma belopp har som aktieägartillskott 

överförts till koncernbolaget Rådhus AB. I övrigt består 

finansnettot främst av positivt räntenetto för intern-

banken, 15,2 mnkr och positivt resultat för pensions-

medelsförvaltningen på 11,2 mnkr.

5. Årets resultat

Av ovanstående diagram framgår att kommunen de 

senaste fem åren med klarat respektive års krav på god 

ekonomisk hushållning. Fram till 2010 avsattes/ öron-

märktes de positiva resultaten till pensionsfond inom 

eget kapital. Från och med 2011 används merparten 

av driftresultaten för att finansiera den stora investe-

ringsverksamheten. Det är också viktigt att notera att 

för 2012 och 2013 ingår AFA medel med 50 mnkr för 

respektive år och för 2015 med 25 mnkr. I 2015 års 

resultat finns även reavinster på 15 mnkr och nedskriv-

ningar av anläggningstillgångar med 8 mnkr.

6. Avstämning mot balanskravet
I kommunallagen beskrivs krav på god ekonomisk hus-

hållning och balanskrav. Balanskravet är definierat så 

att intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga 

resultatet skall vara minst noll. I nedanstående beräk-

ning har realisationsvinster som uppkommit i samband 

med försäljning av anläggningstillgångar frånräknats 

resultatet.

7. Soliditet inklusive pensionsförpliktelse
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång 

sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är 

självfinansierade med eget kapital. Ju högre soliditet, 

desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap 

har kommunen. Den långsiktiga trenden är mer intres-

sant än förändring enstaka år.

2011 2012 2013 2014 2015

Nettoinvesteringar 

(mnkr)

256 356 325 269 241

Avskrivningar 129 140 142 154 165

Nettoinvesteringar/av-

skrivningar ( %) 198  254 229 175 146

Nettoinvesteringar och avskrivningar

256

356
325

269
241

129 140 142 154 167

0
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100
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200
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350

2011 2012 2013 2014 2015

Mkr

Nettoinvesteringar Avskrivningar

Finansnetto

9,9

14,9

-3,7

16,6 17,5

-5

0

5
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15
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2011 2012 2013 2014 2015

Mkr

Årets resultat

71,0

136,3

101,1

66,9

92,7

0,0
25,0
50,0
75,0

100,0
125,0
150,0

2011 2012 2013 2014 2015

Mkr

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat enligt 

resultaträkningen

71,1 136,3 101,1 66,9 92,7

Kostnad pensionsför-

pliktelse

Förändring RIPS-ränta 16,9

Engångsutdelning 

Jämtkraft

Realisationsvinster -9,4 -4,2 -2,2 -4,7 -15,3

Balanskrav resultat 61,7 132,1 115,8 62,2 77,4

165
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I nedanstående beräkning av soliditeten har ansvarsför-

bindelse avseende pensionsförpliktelser reducerat det 

egna kapitalet.

Internbanksverksamheten i form av upplåning på kapi-

talmarknaden och vidareutlåning till kommunens bolag, 

fortsätter att medföra en försämring av soliditeten. 

Ökad omslutning på balansräkningen medför nämligen 

att egna kapitalets relativa andel av tillgångarna mins-

kar. Om Internbanksverksamheten exkluderas under 

2015 skulle soliditeten ligga på 35%, vilket är högre än 

2011 och 2012. Det innebär alltså att trots att det offi-

ciella måttet på soliditet har minskat, har den egentliga 

finansiella styrkan ökat de senaste åren.

8. Internbank och långfristiga skulder
För att erhålla bra villkor på upplåningen har kommu-

nen hos ratinginstitutet Standard & Poor´s genomgått 

en kreditbedömingsprocess och erhållit rating AA+ som 

är den näst högsta som utdelas. Den 28 oktober 2015 

bekräftades kommunens rating av Standard & Poor´s.

Motivering från ratinginstitutet var:

•	Exceptionell	likviditet

•	Starka	resultatnivåer

•	Stark	management

•	Måttlig	skuldbörda	

•	Riskbegränsande	låne-	och	likviditetshantering.

Kommunen har på kapitalmarknaden etablerat två 

marknadsprogram, dels 1 miljard i certifikatprogram 

ochdels 4 miljarder avseende MTN-lån. Totalt har 

under 2015 upplånats 1 000 mnkr via certifikatpro-

grammet och 3 000 mnkr via MTN-programmet. Av 

denna lånesumma har 3 650 mnkr vidareutlånats till 

Jämtkraft AB och Östersundshem AB.

I Kommunens finansiella åtagande ingår också de lån 

som finns hos koncernbolaget Östersunds Rådhus AB 

eftersom koncernbolagets lån på totalt 718 mnkr ute-

slutande avser kommunal verksamhet och vars finan-

siering säkras via kommunala aktieägartillskott. Under 

året har Rådhus AB minskat skulderna med 15 mnkr.

Risk och kontroll
10. Likviditet ur ett riskperspektiv

Resultat för internbank.
Resultatet för internbanken 2015, d v s skillnaden mel-

lan kostnadsräntor för inlåning inkl kostnader för rating 

mm minskat med ränteintäkter från utlåning till bolag 

uppgår till totalt 12,5 miljoner kronor.

Kreditlöften
Kommunen har per 31 december 2015 kreditlöften på 

totalt 900 miljoner kr. Motiv till dessa kreditlöften är 

att Standard & Poor´s kräver så kallade backupfacilite-

ter för certifikatprogrammet. Volymen på kreditlöften 

har reducerats under 2015 med 200 miljoner kronor. 

Efter ny bankupphandling har checkräkningskrediten på 

kommunens koncernkonto ökat från 300-500 mnkr 

9. Skuldsättningsgrad 
Den del av tillgångarna som är finansierade med

främmande kapital brukar benämnas skuldsättnings-

grad. Balansräkningens totala skuldsättningsgraden för

2015, exklusive upplåning internbank för vidareutlå-

ning, har ökat med 2 %-enheter 2015.

Soliditet inkl pensionsförpliktelse

30 32

22 20 19

0

10

20

30

40

2011 2012 2013 2014 2015

Procent

Mmkr 2011 2012 2013 2014 2015

Långfristiga skulder 

inkl upplåning via 

internbank

130 130 1 940 3 008 4 000

Varav utlåning till 

bolag

1 700 2 750 3 650

Varav kommunens 

låneskuld 130 130 240 258 350

2011 2012 2013 2014 2015

Total skuldsättnings-

grad

36 % 37 % 37 % 37 % 39%

- varav avsättningsgrad 

(pensioner)

16 % 16 % 16 % 16 % 15 %

- varav avsättnings-

grad, övrigt 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

– varav kortfristig 

skuldsättningsgrad 16 % 16 % 14 % 14 % 16 %

- varav långfristig 

skuldsättningsgrad 3 % 3 % 6 % 6 % 8 %

Likviditet 2011 2012 2013 2014 2015

Likvida medel 96 257 276 130 324

Likviditetsdagar 1) 13 24 25 11 28

Balanslikviditet 2) 55 % 81 % 55 % 54 % 79 %

1. Antal dagar som de likvida medlen vid resp. årsskifte räcker för kommu-
nens utbetalningar för 2015 uppgick de genomsnittliga utbetalningarna/

dag till 11,5 mnkr (11,3 för 2014).

2. Med balanslikviditet avses omsättningstillgångar/kortfristiga skulder.

Vid svårigheter på kapitalmarknaden kan kreditlöften, som beskrivs ovan 
samt checkräkningskredit på 500 mnkr, utnyttjas. 

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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11. Räntor/ränterisker
Syftet med säkringen
Kommunen har 2015-12-31 skulder på totalt 350 mnkr 

varav 240 mnkr är räntesäkrade via s k ränteswappar. 

För att säkra räntan under lång tid beslutades 2012-

01-02 och 2012-03-12 att ränteswappar på 130 + 140 

mnkr skulle tecknas. 30 mnkr av dessa ränteswappar 

löstes i september 2013.  Syftet med säkringen är att 

kommunens räntekostnader för 100 mnkr fram

till 2022-01-25 inte kommer överstiga 2,42 % +/-

marginal på certifikatlån. För ränteswapp 140 mnkr 

garanteras att räntekostnaden fram till 2017-03-12 

inte kommer att överstiga 2,156 % +/ marginal på 

certifikatlån.

Säkrad risk
Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida 

räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan 

(STIBOR 3 M).

Säkrad post

Framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till:

•	befintlig	skuld	om	100	mnkr	fram	till	2022-01-25

•	befintlig	skuld	om	140	mnkr	fram	till	2017-03-12

•	räntan	för	kommunen	kommer	inte	fram	till	datum	

enligt ovan att överstiga 2,42 % + marginal för 100 

mnkr och 2,156 % + marginal för 140 mnkr.

Säkringsinstrument
Ränteswapp, startdatum 2012-01-25, 100 mnkr,

genom vilken kommunen erhåller STIBOR 3 M och 

betalar 2,42 % fram till 2022-01-25. Ränteswapp, 

startdatum 2012-03-14, 140 mnkr, genom vilken kom-

munen erhåller STIBOR 3 M, och betalar 2,156 % 

fram till 2017-03-14.

Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet
I enlighet med kommunens finanspolicy får inte rän-

teswappar överstiga underliggande lån. Det innebär 

att när kommunen amorterar på låneskulden måste 

motsvarande reducering av ränteswapparna ske.

12. Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande har minskat med 84 

mnkr mellan åren 2014 och 2015. Varav kommunägda 

bolag – 75 mnkr, bostadsrättsföreningar – 8 mnkr och 

övriga borgensåtaganden 1 mnkr. 

Merparten av kommunens borgensåtaganden avser 

borgen gentemot de kommunägda företagen och uppgår 

till totalt 1 218 mnkr (1 293). Någon risk anses ej före-

ligga för borgen gentemot kommunägda företag.

Borgensansvar gentemot bostadsrättsföreningar

samt kooperativ äldreboende uppgår till 254 mnkr 

(262). Senast det infriades borgen för en bostadsrätts-

förening infriades var 2010. Någon risk för nytt borgen-

sinfriande bedöms inte föreligga i nuläget.

Övrig borgen avser borgensansvar gentemot idrottsför-

eningar, samlingslokaler samt kommunalt förlustansvar 

och uppgår till totalt 3,6 mnkr (4). Någon större risk 

anses ej föreligga för dessa åtaganden.

13. Kommunägda företag –risker och möjligheter

Kommunkoncernens resultat uppgår till 166,9 mnkr. 

Resultatet ligger i linje med tidigare års reultat. Den 

stora avvikelsen 2012 berodde på en ändring av bolags-

skatten. Enskilda förklaringar till koncernens resultat 

framgår av avsnittet sammanställd redovisning.

Soliditeten för kommunkoncernen uppgår till 33 %, 

vilket är samma nivå som föregående år.

Det bör betonas att marknadsvärdet för både Jämt-

kraft och Östersundshem överstiger de värden som 

framgår av balansräkningen. 

14. Pensionsåtagande 

Ovan redovisas de totala åtagandena som finns för pen-

sionsåtaganden. Det största åtagandet avser pensions-

förpliktelser som är intjänade före 1998, 1 634 mnkr.

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015

Borgensåtagande 1 669 1 779 1 743 1 561 1 477

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015

Koncernens resultat 204,8 469,1 102,5 126,5 166,9

Kommunens resultat 71,1 136,3 101,1 66,9 92,7

Mnkr (inkl löneskatt) 2011 2012 2013 2014 2015

Avsättningar till pensio-

ner (i balansräkningen)

   589    610 629 642 654

Pensionsförpliktelser 

äldre än 1998 (inom 

linjen)

1 230 1 209 1 312 1 222 1 178

Totalt pensionsåta-

gande

1 819 1 819 1 941 1 863 1 832
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I enlighet med rekommendation nr 7.1 från Rådet för 

kommunal redovisning ska redovisning ske av kom-

munens pensionsmedelsförvaltning grundad på nedan-

stående uppgifter. Som framgår nedan finns finansiella 

placeringar uppgående till 671 mnkr som avser det 

bokförda värdet samtidigt som marknadsvärdet på 

pensionsportföljen till 710 mnkr. 

15. Förvaltning pensionsmedel 
För att klara av den ökade belastning som sker i kom-

munens ekonomi när utbetalningarna av pensionerna 

ökar har kommunen ursprungligen 2011 avsatt 433 

mnkr,  2014 avsattes ytterligare 172 mnkr. Totalt har 

alltså 605 mnkr placerats i pensionsmedelsförvaltning. 

Avkastningsmålet från starten 2011 fram till och med 

2014 var att pensionsfonden skulle ge en avkastning 

på realt 1 procent, dvs 1 % + inflation. Portföljen steg 

under den perioden med 22 % och avkastningsmålet 

för motsvarande period var dryga 5 %. Utifrån detta 

gjordes bedömningen att avkastningsmålet var för lågt 

och höjdes från och med 2015 till en avkastning på 2 

procent realt. Under 2015 har det målet varit i stort 

sett omöjligt att uppnå då räntorna varit extremt låga 

och börsutvecklingen varit i stort sett 0 %, portföljens 

värdestegring 2015 blev ändå +1,1 %. 

Nedan redovisas marknadsvärdet på pensionsmedels-

portföljen den 31 december 2015

Föregående årsskifte var marknadsvärdet 702,3 mnkr. 

Sedan starten av kapitalförvaltningen 2011 har mark-

nadsvärdet på pensionsfonden ökat med 104,9 mnkr.

16. Prognossäkerhet och budgetföljsamhet
Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finan-

siella konstroll. En god prognossäkerhet tillsammans 

med god budgetdisciplin medför att behoven av buffer-

tar minskar. Genom en god prognossäkerhet har kom-

munen också lättare att korrigera eventuella svackor 

i ekonomin på kort sikt. Jämfört med budgetuppfölj-

ningen per augusti 2015 har nämndernas resultat totalt 

förbättrats med 7,9 mnkr. Den enda nämnd som redovi-

sar ett sämre resultat i bokslutet än prognosen är vård- 

och omsorgsnämnden från -5,5 till – 15,0 mnkr. Övriga 

nämnder redovisar bättre resultat än i prognosen, men 

inte med några större avvikelser. Prognossäkerheten får 

bedömas som god.

17. Känslighetsanalys

I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal 

faktorer påverkar kommunens ekonomi. Beräkningarna 

baseras på uppgifter per 2015-12-31.

Mnkr (inkl löneskatt) 2012 2013 2014 2015

Avsättningar för pen-

sioner

610 629 642 654

Ansvarsförbindelse 1 209 1 312 1 222 1 178

Totala pensionsförplik-

telser 1 819 1 941 1 864 1 832

Finansiella placeringar

      

-459 -474 -660 -671

SUMMA ÅTERLÅN 1 378 1 476 1 204 1 161

Marknads Andel

Värde 

(mnkr)

%

Aktier, Sverige 133,9 18,8

Aktier, Utland 73,4 10,3

Alternativa placeringar 63,5 8,9

Räntebärande värdepapper, Sverige 426,4 60,1

Likvida medel, Notariatkonto 12,8 1,8

Total portfölj 709,9 100,0

Bokslut Prognos

2015 2015-08-31

KS Kommunledningsförvaltningen 23,1 21,8

Utförarstyrelse Serviceförvaltningen 3,4 2,7

Utförarstyrelse Teknisk Förvaltning 15,0 13,0

Miljö- och samhällsnämnden 5,3 1,6

Socialnämnden -22,1 -24,2

Barn- och utbildningsnämnden -12,6 -16,6

Vård och omsorgsnämnden -15,0 -5,5

Kultur- och fritidsnämnden 4,3 1,9

Valnämnd 0,0 0,0

Överförmyndare 0,9 0,0

Revision 0,2 0,0

SUMMa resultat, nämnder 2,6 -5,3

Finansiering 90,1 96,2

SUMMa 92,7 90,9

Händelser Förändring 

mnkr 

Ränteförändring med 1 % på låneskulden 3,5

Ränteförändring 1 % påverkar ränteintäkter med 3,2

Löneförändring med 1 % inklusive PO samtlig 

personal i kommunen 23

Bruttokostnadsförändring med 1 % 39

Förändrad utdebitering med 1 kr (budget 2016) 122

Förändring av befolkningen i kommunen, 100 perso-

ner (budget 2016) 5

10 heltidstjänster (26 600kr/månad) + PO 4,6

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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18. Sammanfattande kommentarer
Redovisningens och den finansiella analysens syfte är 

att identifiera problem. Följande problem och positiva 

faktorer som kan härledas ur den finansiella analysen 

är viktiga att lyfta fram.

1. Resultatet för 2015, 93 mnkr, ett resultat som är 3 

mnkr sämre än ursprunglig budget. Resultatet innebär 

att kravet på god ekonomisk hushållning i ett finansiellt 

perspektiv uppfylldes.

2. Investeringsnivån översteg perioden 2010 – 2014 

befintligt utrymme för självfinansiering. En hög investe-

ringsnivå kräver upplåning, men medför dessutom öka-

de avskrivningskostnader. 2015 har kommunen kunnat 

självfinansiera sina investeringar. I det sammanhanget 

ska det påpekas att ombudgeteringar till 2016 års bud-

get har gjorts med ca 132 mnkr. Om alla investeringar 

genomförts enligt budget skulle inte kommunen kunnat 

självfinansiera sina investeringar. Investeringsnivån för 

perioden 2016 – 2018 är hög och kommer att innebära 

ökad upplåning.

3. Koncernbolaget Östersunds Rådhus AB har

låneskulder på 718 mnkr som avser kommunala

åtaganden. Finansiering av dessa åtaganden sker till 

viss del via koncernbidrag från Östersundshem AB men 

största delen finansieras via aktieägartillskott från 

ägaren Östersunds kommun. 

4. Pensionsmedelsförvaltningen har vid 2015 års ut-

gång ett marknadsvärde på 709,9 mnkr. Det ursprung-

liga pensionskapitalet tillsammans med årlig avkastning 

ska säkerställa att utbetalningar avseende pensionsin-

tjänande före 1998 inte blir en belastning när utbetal-

ningarna kulminerar år 2020 – 2025. Under 2015 har 

avkastningen från förvaltningen gett 11,5 mnkr trots 

det låga ränteläget och en börsutveckling som i stort 

sett varit 0 %.

5. Ratinginstitutet Standard & Poor bekräftade den 28 

oktober 2015 kommunens rating AA+, som är den näst 

högsta. Den goda ratingen gör att vi erhåller bra villkor 

på upplåningen samt bekräftar att kommunen har en 

god finansiell ställning.
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Driftredovisning

Investeringsredovisning

DRIFTREDOVISNING 
mnkr

Kommun-
bidrag

Intäkter Kostnader Resultat

Revision 2,5 - -2,2 0,3

Valnämnd 0,0 - -0,1 -0,1

Överförmyndare 7,2 1,6 -7,9 0,9

Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 474,7 95,9 -558,0 12,6

Kommunfullmäktiges oförutsedda 2,9 2,9

Kommunstyrelsens oförutsedda 2,4 2,4

Lönebuffert 5,2 5,2

Utförarstyrelse - Teknisk förvaltning 9,9 719,3 -714,2 15,0

Utförarstyrelse - Serviceförvaltning 0,0 246,2 -242,8 3,4

Miljö- och samhällsnämnd 118,3 58,0 -170,9 5,4

Socialnämnd 242,8 117,4 -382,3 -22,1

Barn- och utbildningsnämnd 1 041,0 180,4 -1 234,0 -12,6

Vård och omsorgsnämnd 1 245,2 177,9 -1 438,1 -15,0

Kultur- och fritidsnämnd 137,9 16,1 -149,7 4,3

Summa verksamhet 3 290,0 1 612,8 -4 900,2 2,6
Finansförvaltning -3 290,0 4 084,4 -704,3 90,1
Årets resultat 0,0 5 697,2 -5 605,5 92,7

mnkr                                                Budget   
2015

Inkomster-
inkomster

Investerings-
utgifter

Netto- 
investeringar

Budget-
avvikelse

Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 29,5 0,1 -24,3 -24,2 5,3

Utförarstyrelse - Teknisk förvaltning 250,4 1,0 -125,1 -124,1 126,3

Utförarstyrelse - Serviceförvaltning 3,5 -3,4 -3,4 0,1

Miljö- och samhällsnämnd 25,5 0,4 -19,0 -18,6 6,9

Socialnämnd 0,6 -0,6 -0,6 0,0

Barn- och utbildningsnämnd 5,7 -6,2 -6,2 -0,5

Vård och omsorgsnämnd 8,6 -6,7 -6,7 1,9

Kultur- och fritidsnämnd 70,6 4,1 -61,8 -57,7 12,9

394,4 5,6 -247,1 -241,5 152,9

Försäljningar:

Jämtkraft Arena 42,6

Brunflo-Änge 19,3

Markförsäljningar 0,5

FÖRValTnInGSBERÄTTElSE
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FÖRValTnInGSBERÄTTElSE

Större investeringsprojekt  mnkr                                          Budget      
2015

Utfall 
2015

Total 
 kostnad

Total
kalkyl

Sporthallen, utbyggnad 55,0 43,6 48,9 80,0

Membranfilter, VA 38,0 1,1 3,0 130,0

Förskola , Hofvallen 25,0 3,3 3,3 40,0

Gymnasieby, Jämtland Gymnasium 33,0 23,6 209,7 212,0

Samlokalisering, Teknisk förvaltning 10,0 1,0 1,0 20,0

Storsjöteatern, om - och tillbyggnad 8,0 1,4 1,4 20,0

Rådhuset, ombyggnad 7,5 2,6 2,6 24,7

Äldreboende, utbyggnad Brunkullan 5,0 3,0 3,1 20,0

Larm/Brandsäkerhet 5,0 14,0

Förskola Remonthagen 6,0 0,7 1,0 41,0

Furulund, övningsområde 9,0 4,6 7,1 14,7

Vallaskolan, Paviljong 8,1 8,2 8,2 8,1

Östbergsskolan, Paviljong 8,1 0,0 0,0 8,1

Exploateringsredovisning
mnkr Inkomster Utgifter Resultat

Budget 14,9 -39,9 5,6

Utfall 31,9 -19,9 4,8

Avvikelse 17,0 20,0 -0,8

Detalj, exploateringsområde  Inkomster Utgifter Resultat
Översiktsplan Söder 0,0 0,0

Torvalla A4 0,1 0,0

Storsjö strand 16,9 -9,3

Härkestrand 0,0 0,0

Sikvägen, Mjälle 0,6 0,0

Torvalla T2F 0,7 0,0

Valla B9 0,0 0,0 0,5

Industriområde Torvalla A5 0,3 -0,1 0,1

Odenskog 1,1 0,0

Sjömon 0,2 -0,2 0,1

Småhustomter 1,4 -0,2 1,3

Torvalla T1C, del av 2,1 -0,4 0,5

Industriområde norr om Hägnvägen 0,0 -0,1

Remonthagen 0,0 0,0 1,0

Brittsbo 8,4 -5,2 0,7

Växthusvägen 1,7 -0,1

Semsåskolan 0,0 -0,1 -0,3

Storsjöstrand, hållbar byggprocess 0,7 0,0

Torvalla A2 0,0 0,0

Marängen 1 0,0 0,0

Blomstergården 0,0 -4,7

Frösö Park 0,0 -2,2

Ind.Gata Torvalla 4:15 0,1 -0,1

Skjutbanan 1 och 7 0,0 0,0

Expl del av Odelsala 13:1 0,0 -0,3

Mickel ers 1 0,0 0,0

Kardemumman 0,1 0,0

Tegvägen 0,2 0,0 0,9

Odensala 8:1 m fl 1,0 0,0

Stadsdel Knytta 0,0 -0,4

Ope 7:1 0,0 -0,2

Mosebacken 0,0 -0,1

Hjelmtorpet 0,0 -0,1

35,6 -23,8 4,8
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SaMManSTÄllD REDOVISnInG

Finansiell analys av sammanställd  
redovisning
Syftet med sammanställd redovisning
Östersunds kommun bedriver verksamhet i förvalt-

nings- och bolagsform. Syftet med den sammanställda 

redovisningen är att ge en samlad bild över kommunens 

ekonomiska ställning, åtaganden och resultat. Våra 

intressenter ges därmed möjlighet att bedöma helheten 

oavsett val av verksamhetsform. 

Koncernstruktur
Den sammanställda redovisningen är uppbyggd utifrån 

moderbolaget Östersunds kommun, det helägda koncern-

bolaget Östersunds Rådhus AB, Jämtkraft AB (98 %), 

Jämtlands Gymnasieförbund (64 %), Jämtlands Rädd-

ningstjänstförbund (26,86 %) och Visit Östersund AB 

 (49 %).

Resultat
Resultat för koncernen 2015 är 166,9 mnkr. Kommunen 

och Jämtkraft bidrar främst till det positiva resultatet. 

Utifrån ägardirektivens krav på räntabilitet, resultat-

krav, soliditet med mera kan det konstateras att resul-

tat och utveckling till största delen är förenliga med 

mål ställda av ägaren.

2012 års resultat inkluderar en jämförelsestörande post 

på 50 mnkr. 2013 innehåller en jämförelsestörande 

kostnad på 18,6 mnkr och jämförelsestörande intäkter 

på 55,3 mnkr. 2015 års resultat innehåller en jämförel-

sestörande kostnad på 0,3 mnkr och en jämförelsestö-

rande intäkt på 41,1 mnkr.

Östersunds  
kommun

Jämtlands 
Gymnasie-

förbund

Östersunds 
Rådhus AB

Jämtkraft 
AB

Jämtlands 
Räddnings-

tjänst-
förbund

Visit 
Östersund

AB

Koncernen-årets resultat

204,8

469,1

102,5 126,5
166,9

2011 2012 2013 2014 2015

I tabellen visas hur koncernens resultatet uppkommit. 
Ägd andel Redovisat 

resultat
Koncern 
resultat

Östersunds kommun 100,0% 92,7 92,7
Jämtkraft AB 98,0% 75,2 73,7
Östersund Rådhus AB 100,0% 7,7 7,7
Jämtlands Gymnasieförbund 64,0% -0,9 -0,6
Visit Östersund AB 49,0% 0,0 0,0
Jämtlands Räddningstj. 26,9% 2,6 0,7
Sammanlagt resultat 174,2
Koncernresultatpåverkande poster
Utdelning från Jämtkraft till kommunen -31,4
Aktieägartillskott Östersunds Rådhus AB 31,4
Avskrivning övervärde, köp av aktier Jämtkraft -7,3
Koncernresultat - Östersunds kommun 166,9

Låneskuld 
Koncernens långfristiga skulder har minskat med 228 

mnkr från 5 544  till 5 316 mnkr. 

Investeringsnivå 
Koncernens nettoinvesteringar ligger på en fortsatt hög 

nivå och uppgår 2015 till 1 500 mnkr. Av koncernens 

redovisade investeringar står Jämtkraft för 1 060 

mnkr, Rådhus (till största delen Östersundshem) för 

238 mnkr och kommunen för 190 mnkr.

Soliditet
Koncernens soliditet uppgår till 33 %, vilket är 3 % 

lägre jämfört med föregående år.   

Finansnetto
Koncernens finansnetto har försämrats mot föregående 

år vilket den största förändringen är ökade underskott i 

andelar från intresseföretag.   

Koncernen-finansnetto

-123
-171

-219-124

-304

2011 2012 2013 2014 2015

Koncernen-soliditet39%

35% 35% 36%
33%

2011 2012 2013 2014 2015

Koncernen-Investeringar

802 787 734 998
1 499

2011 2012 2013 2014 2015

1 500

SaMManSTÄllD REDOVISnInG
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Jämtkraft aB

Jämtkraft ägs till 98 % av kommunen. Resterande 2 

% ägs till 1 % av Åre kommun och Krokoms kommun 

äger 1 %. Jämtkraft med dotterbolag producerar, 

distribuerar och säljer elenergi och värme, främst inom 

ägarkommunerna. Koncernen erbjuder dessutom bred-

bandsanslutning via fibernät och radioförbindelse samt 

energiförvaltning. 

Omsättning, resultat och ställning

Ekonomiska mål och riktlinjer
Jämtkrafts koncern redovisar ett resultat på 75,2 mnkr 

för 2015. Bolaget har för 2015 uppfyllt fastställt eko-

nomiskt mål i ägardirektiven gällande soliditeten men 

inte vad gäller räntabiliteten. Räntabiliteten påverkas 

av de långsiktigt låga priser på el och elcertifikat som 

lett till lägre lönsamhet.  

Viktiga händelser
•	 I juni 2015 gick Jämtkraft in som delägare i 

CLEVER Sverige AB tillsammans med Öresunds-

kraft AB, via ägande i Evereg AB och Evereg 

Intressenter AB. CLEVER tillhandahåller 

laddningslösningar för laddning av elbilar och 

etablerar ett landsomfattande stationsnät för 

snabbladdning i Sverige. CLEVER erbjuder även 

elhandelsprodukter.

•	 Under 2015 har omstrukturering av koncernens 

ägande i Norge medfört att Jämtkraft AB nu 

har ett direkt ägande i Salten Kraftsamband AS 

(SKS) med 23,67%. Tidigare ägde Jämtkraft 

denna andel indirekt via innehavet i Troms Kraft-

forsyning og Energi AS.  

 

 

 

•	 Jämtkraft Elnät AB med flera elnätsföretag 

överklagade under 2015 beslutet angående 

intäktsramen för 2016-2019. Huvudskälet till 

överklagan är att Energimarknadsinspektionen 

(Ei) använt en annan WACC (genomsnittlig vägd 

kapitalkostnad) än vad Kammarrätten fastställde 

för perioden 2012-2015. 

Visit Östersund aB

Visit Östersund AB ägs av Östersunds kommun till  

49 %. Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara 

ett effektivt instrument för utveckling av besöksnäring-

en, samt profilering av kommunen som besökstad.  

Omsättning, resultat och ställning

Ekonomiska mål och riktlinjer
Årets resultat för bolaget uppgår till 26 tkr, övererskot-

tet balanseras mot eget kapital. Bolaget har ej uppfyllt 

det fastställda ekonomiska mål i ägardirektivet vad gäl-

ler soliditeten och har därmed ej uppfyllt ägarens krav 

om en god ekonomisk hushållning.

Viktiga händelser
•	 Bolaget har fortsatt utvecklingen av den digitala 

turistbyrån och riktad marknadsföring mot de två 

prioriterade marknaderna, Norge och Sverige.

Personal (koncernen) 2015 2014

Antal tillsvidareanställda 382 392

  kvinnor 103 102

  män 279 290

Kvinnor i % 27 26

Män i % 73 74

Mål Ägar-

direktiv

Utfall 

2015

Snitt  

48 mån

Utfall 

2014

Soliditet snitt 48 

månader 25-45% 27,6% 29,4% 30,5%

Räntabilitet snitt 48 

månader 10% 6,1% 6,9% 5,4%

Mnkr (koncernen) 2015 2014

Nettoomsättning 3 902 4 435

Rörelseresultat 361 287

Finansnetto -208 -153

Resultat efter finansiella poster 153 134

Skatt -67 -53

Årets resultat 75 73

Balansomslutning 7 979 7 465

Eget kapital 2 199 2 279

Mnkr 2015 2014

Nettoomsättning 8,6 8,9

Rörelseresultat 0,04 0,08

Resultat efter finansiella poster 0,04 0,04

Årets resultat 0,03 0,043

Balansomslutning 4,2 2,3

Eget kapital 0,3 0,3

Mål Ägar-

direktiv

Utfall 

2015

Utfall 

2014

Soliditet >10,0 % 7,6 % 12,7 %

Utdelning = 0 tkr  0,0 tkr  0,0 tkr 

SaMManSTÄllD REDOVISnInG
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Jämtlands gymnasieförbund

Förbundet ägs av kommunerna Bräcke, Krokom, 

Ragunda och Östersund. Det huvudsakliga uppdraget 

för gymnasieförbundet är i första hand att ansvara för 

medlemskommunernas skyldigheter att erbjuda kommu-

nernas ungdomar gymnasieutbildning i enlighet med la-

gar och förordningar. Förutom ordinarie ungdomsverk-

samhet i form av gymnasieskola och gymnasiesärskola 

ingår i förbundets verksamhet även vuxenutbildning, 

uppdragsutbildning, svenska för invandrare och kvalifi-

cerad yrkesutbildning.

Omsättning, resultat och ställning

Ekonomiska mål och riktlinjer
Förbundet redovisar ett resultat på -0,9 mnkr för verk-

samhetsåret 2015, vilket ej uppfyller det ekonomiska 

målet i ägardirektivet om att klara budgeterat nollre-

sultat.   

Viktiga händelser
•	 År 2015 har kännetecknats av många positiva  

och uppmärksammade insatser, både vad gäller 

kunskapsresultat och framgångar i olika täv-

lingar. Flera av förbundets utbildningar har fått 

utmärkelser för sin kvalitet av olika branschorga-

nisationer. Förbundets måluppfyllelse har också 

förbättrats jämfört med föregående läsår. 

•	 Efter beslut av Skolinspektionen har förbunds-

ordningen ändrats och nya särskilda samver-

kansavtal runt vuxenutbildning har upprättats. 

Inspektionens beslut innebar också att förbun-

det från den 1 juli 2015 har egen Elevhälsa. 

Verksamhetsövergång av cirka tio personer har 

genomförts.

•	 Elevantalet inom Språkintroduktion och Svenska 

för invandrare har ökat mycket kraftigt under 

året, vilket bland annat föranlett förbundet att 

hyra nya lokaler i både Östersund och Bispgår-

den. Elevinströmningen har varit ansträngande 

för organisationen, men hittills har det varit 

Mnkr 2015 2014

Verksamhetens intäkter 154,7 157,6

Verksamhetens kostnader -480,1 -473,3

Avskrivningar -8,7 -8,8

Verksamhetens nettokostnader -334,1 -324,5

Kommunbidrag 333,2 332,7

Finansnetto -0,1 0,1

Årets resultat -0,9 8,3

Balansomslutning 89,5 89,7

Eget kapital 9,8 10,7

möjligt att rekrytera ny personal till verksamhe-

terna.

•	 Förbundet invigde gymnasiebyn den 12 septem-

ber, bland annat genom en karneval i centrala 

Östersund och öppet hus. Det som återstår i 

helheten är färdigställande av Sporthallen och 

elevernas lunchmatsal. Den provisoriska lös-

ningen som byggdes inför läsåret 2015/2016 har 

fungerat tillfredsställande.

•	 På Jämtlands Gymnasium Fyrvalla har projektet 

”Alla ska med”, med mål att alla elever ska nå 

yrkesexamen, startat. Projektet fortsätter minst 

två år till och ska bland annat förändra under-

visningen och strukturen för kursupplägg utifrån 

elevernas erfarenheter. 

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Förbundet ägs av kommunerna Östersund, Strömsund, 

Krokom, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalen. Verk-

samheten inom förbundet ska bedrivas enligt intentio-

nerna i gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor 

samt enligt av direktionen antagna mål och hand-

lingsprogram. Förbundet skall också stödja ägarkom-

munernas arbete inom krishantering, höjd beredskap 

samt upprätta ett handlingsprogram för verksamheten i 

samverkan med ägarkommunerna.

Omsättning, resultat och ställning

Ekonomiska mål och riktlinjer
Förbundet redovisar ett resultat på 2,6 mnkr för verk-

samhetsåret 2015, vilket uppfyller det ekonomiska må-

let i ägardirektivet om att klara budgeterat nollresultat.    

Personal 2015 2016

Antal tillsvidareanställda  424 416

  kvinnor 229 225

  män 195 191

Kvinnor i % 54 54

Män i % 46 46

Mnkr 2015 2014

Verksamhetens intäkter 9,1 6,7

Verksamhetens kostnader -118,0 -95,6

Avskrivningar -5,1 -4,2

Verksamhetens nettokostnader 114,0 -93,1

Kommunbidrag 117,0 94,3

Finansnetto -0,4 -0,4

Årets resultat 2,6 0,8

Balansomslutning 90,6 74,4

Eget kapital 11,8 7,8

SaMManSTÄllD REDOVISnInG
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SaMManSTÄllD REDOVISnInG

Viktiga händelser
•	 Härjedalens räddningstjänst inträdde i förbundet 

från verksamhetåret 2015. 

•	 Hösten 2015 togs förbundets klimathus i drift. 

Klimathuset gör det möjligt att genomföra 

lagstadgade varma rökdykningsövningar i en ren 

miljö. Detta innebär avsevärda förbättringar i 

brandmännens arbetsmiljö vid genomförandet av 

dessa och förbundets miljöpåverkan minskar av-

sevärt med denna facilitet tillgänglig på övnings-

området Furulund. 

•	 Den största utmaningen förbundet har är rekry-

tering av RiB personal (Räddningsmän i bered-

skap). Under 2015 lämnade 57 förbundet och 37 

rekryterades. 

Östersunds Rådhus aB

Östersunds Rådhus AB ägs av Östersunds kommun till 

100 %. Bolaget ägs av kommunen för att kommunen 

ska kunna tillämpa gällande lagstiftning kring kommu-

nala koncernbidrag.  Bolaget har en aktiv roll i sam-

ordningen av de kommunala bolagen i syfte att uppnå 

ett optimalt resursutnyttjande, samordning av verk-

samheterna inom kommunkoncernen samt effektivt och 

offensivt bidra till att förstärka kommunens strategiska 

tillväxtområden.

Omsättning, resultat och ställning  

Ekonomiska mål och riktlinjer
Årets resultat för koncernen uppgår till 7,7 mnkr (-10,6 

mnkr). För moderbolaget uppgår resultatet till 6,6 

mnkr (-5,5mnkr). Moderbolaget har optimerat skat-

tesitsen i kommunkoncernen genom balansering av 

underskott med koncernbidrag om sammanlagt 28,9 

mnkr, allt enligt ägardirektiv. Till Östersundshem har 

återförts aktieägartillskott uppgående till 22,5 mnkr. 

Från ägaren Östersunds kommun har erhållits aktie-

ägartillskott om 31,4 mnkr. 15,0 mnkr har amorterats 

på låneskulden innebärande att låneskulden sjunkit från 

733 till 718 mnkr. Bolaget har uppfyllt de ägardirektiv 

som erhållits, både vad gäller verksamhets- och ekono-

miska mål.

Viktiga händelser
I en del av ägarstyrningen har bolaget haft regelbundna 

träffar med dotterbolagen, då verksamhet, resultat med 

mera diskuterats med respektive bolagsledningar och 

styrelseordförande. 

Östersundshem aB

Östersundshem AB är ett dotterföretag som ägs av Öst-

ersunds Rådhus AB till 100 %, som i sin tur är helägt 

av Östersunds kommun. Bolagets och dess dotterfö-

retags verksamhet är att Östersundshem ska vara en 

aktiv aktör på bostadsmarknaden i Östersunds kommun 

genom att bygga, förvärva, förvalta och sälja bostäder.

Omsättning, resultat och ställning  

Ekonomiska mål och riktlinjer  
Det redovisade resultatet före skatt och bok-slutsdis-

positioner uppgår till 59,5 mnkr (15,2 mnkr). Av det 

redovisade resultatet för 2015 har 28,9 mnkr överförts 

till Östersunds Rådhus AB som koncernbidrag. Öster-

sunds Rådhus AB återför till Östersundshem 22,5 mnkr 

som aktieägartillskott.

Bolaget har för 2015 uppfyllt fastställda ekonomiska 

mål i ägardirektiven gällande soliditet. Vad avser di-

rektavkastning inom fem år kan ej ett utlåtande lämnas 

förrän efter år 2017.  

Personal 2015 2016

Antal tillsvidareanställda 404 309

  kvinnor 56 33

  män 348 276

Kvinnor i % 14 11

Män i % 86 89

Mnkr 2015 2014

Nettoomsättning 361,5 331,2

Rörelseresultat 60,8 15,8

Resultat efter finansiella poster 27,7 -22,7

Lämnat koncernbidrag 0,0 0,0

Årets resultat 7,7 -10,6

Balansomslutning 2 480,0 2 260,3

Eget kapital 360,3 328,5

Mnkr 2015 2014

Mnkr 2015 2014

Nettoomsättning 359,3 329,6

Rörelseresultat 73,9 32,0

Finansnetto -14,3 -16,8

Resultat efter finansiella poster 59,5 15,2

Koncernbidrag och övriga boksluts-

dispositioner -28,9 -19,1

Skatt -25,8 5,1

Årets resultat 4,8 1,2

Balansomslutning 1 794,4 1 603,4

Eget kapital 599,9 572,4
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Mål Ägar-

direktiv

Utfall 

2015

Utfall 

2014

Soliditet >20,0% 33,4 %  36,3%

Dir.avkastn inom 5 år >5,5% 4,6 % 3,1%

Viktiga händelser
•	 Under 2015 har Östersundshems verksamhet 

präglats av den omfattande nyproduktionen som 

inleddes redan 2014. Ett flertal byggprojekt har 

igångsatts, bland annat på Remonthagen och 

Stadsdel Norr. 

•	 En omfattande upprustning av huvudkontorets lo-

kaler har genomförts, vilket kommit både personal 

och besökare tillgodo. Inför invigningen i maj fat-

tades också ett beslut om att utöka öppettiderna, 

samt att tillsätta ett lokalt kontakcenter. 

•	 Ett projekt som kallas Innanförskapsakademin har 

startat. Nyanlända och ungdomar som står utanför 

arbetsmarknaden ska erbjudas möjlighet att få 

antingen praktik eller fortbildning. Målet är att öka 

sysselsättningsgraden bland utanförskapsgrupper, 

samt att bidra till en ökad integration i lokalsam-

hället. 

•	 En investering i nya fordon, från diselbilar till 

el-bilar, har genomförts. Det är en åtgärd som 

kommer den lokala miljön tillgodo. Årligen kom-

mer investeringen att spara 27 ton koldioxidutsläpp 

jämfört med den tidigare bilparken.

Personal 2015 2016

Antal tillsvidareanställda 55 47

  kvinnor 18 17

  män 37 30

Kvinnor i % 33 36

Män i % 67 64

Mnkr 2015 2014

Nettoomsättning 2,2 1,6

Rörelseresultat 2,0 -0,7

Resultat efter finan¬siella poster 2,0 -0,8

Årets resultat 6,7 -0,7

Balansomslutning 50,8 3,9

Eget kapital 9,5 2,8

Östersunds Sport & Eventarena aB

Östersunds Sport- och Eventarena AB är ett dotterfö-

retag som ägs av Östersunds Rådhus AB till 100 %, 

som i sin tur är helägt av Östersunds kommun. Ända-

målet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta 

och driva evenemangs- och fotbollsarena i stadsdel 

Norr i Östersund.   

Omsättning, resultat och ställning   

Viktiga händelser 
Under året har försäljningen av Jämtkraft Arena, som 

såldes till kommunen i maj 2014, hävts av kommunen 

och arenan är åter i bolagets ägo. Arbetet med att iord-

ningsställa arenan för spel i Allsvenskan har påbörjats 

och kommer vara klart till den Allsvenska premiären i 

april. 

Bidrag, tillskott och utdelningar (mnkr) Driftbidrag Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Summa
Enhet Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna
Östersunds kommun -245,4 -31,4 31,4 -245,4
Östersunds Rådhus AB -22,5 31,4 28,9 37,8
- Östersundshem AB 22,5 -28,9 -6,4
- Östersunds Sport & Eventarena AB 0,0
Jämtkraft AB -31,4 -31,4
Jämtlands Gymnasieförbund 209,0 209,0
Jämtlands Räddningstjänstförbund 31,4 31,4
Visit Östersund  AB 5,0 5,0

Ekonomiska engagemang

SaMManSTÄllD REDOVISnInG
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Finansiella rapporter
– kommunen och koncernen

Resultaträkning - kommunen och koncernen

mnkr Not Budget 2015
Avvi-
kelse

2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 718,0 823,7 105,7 773,0 5 043,8 5 483,0

Verksamhetens kostnader 2 -3 782,1 -3 907,4 -125,3 -3 771,9 -7 324,5 -7 786,5

Av- och nedskrivningar 3 -166,0 -164,9 1,1 -153,6 -560,6 -553,3

Verksamhetens nettokostnader -3 230,1 -3 248,6 -18,5 -3 152,5 -2 841,3 -2 856,8

Skatteintäkter 4 2 585,9 2 575,9 -10,0 2 497,3 2 575,9 2 497,3

Generella statsbidrag och utjämning 5 741,6 747,8 6,2 705,4 747,8 705,4

Finansiella intäkter 6 102,0 66,4 -35,6 85,2 23,5 33,6

Finansiella kostnader 7 -102,9 -48,8 54,1 -68,5 -242,9 -204,6

Resultat före extraordinära poster 96,5 92,7 -3,8 66,9 263,0 174,9

Extraordinära intäkter - - - - - -

Extraordinära kostnader - - - - - -

Skattekostnader - - - - -85,2 -40,3

Minoritetens andel i årets resultat - - - - -10,9 -8,1
Årets resultat 8 96,5 92,7 -3,8 66,9 166,9 126,5

Kommun Koncern

FInanSIElla RaPPORTER
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KaSSaFlÖDESanalYS

Kassaflödesanalys - kommunen och koncernen

mnkr Budget 2015
Avvi-
kelse

2014 2015 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat 96,5 92,7 -3,8 66,9 166,9 126,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 166,0 164,9 -1,1 153,6 560,6 553,3

Förändring av avsättningar 6,4 5,8 -0,6 6,0 -28,3 -35,6

Realisationsvinster/förluster -15,3 -15,3 -4,7 -27,0 -5,1

Kapitalandel intresseföretag 59,9

Aktuell skatt 4,6

Direktbokning eget kapital 127,3 12,8

Medel från verksamheten före förändring av rörel-

sekapital
268,9 248,1 -20,8 221,8 799,5 716,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -45,1 -45,1 13,0 36,4 29,2

Ökning/minskning exploateringstillgångar -30,6 7,0 37,6 4,0 7,0 4,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 99,3 99,3 23,0 1 211,8 93,4

Kortfristiga placeringar -98,0

Ökning/minskning förråd och varulager -0,2 -0,2 0,4 10,9 -9,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,6 309,1 339,7 262,2 2 065,6 735,9

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar -1,1 -1,1 -1,3 -1,1 -1,3

Investering i materiella anläggningstillgångar -358,4 -235,3 123,1 -270,8 -586,1 -667,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 62,4 62,4 3,6 35,5 4,0

Investering i finansiella tillgångar -14,6 -16,3 -1,7 -183,5 -960,2 -258,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6,8 11,9 6,8

Effekt av fusion -1,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -373,0 -190,3 182,7 -445,2 -1 499,9 -918,6

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 100,0 1 010,0 910,0 1 068,8 13,0 645,8

Amortering lån -13,0 -18,3 -5,3 -0,5 -241,4 -681,0

Ökning av långfristiga fordringar -916,1 -916,1 -1 031,8 -13,0 -24,6

Minskning av långfristiga fordringar 108,0

Utbetad utdelning -27,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 87,0 75,6 -11,4 36,5 -160,4 -59,8

Årets kassaflöde -47,7 194,4 242,1 -146,5 405,3 -242,5

Likvida medel vid årets början 101,9 129,8 27,9 276,3 258,4 501,2

Likvida medel som avgår genom försäljning av 

dotterföretag
0,3 -0,3

Likvida medel från förvärv av dotterföretag

Likvida medel vid årets slut 54,2 324,2 270,0 129,8 664,0 258,4

Kommun Koncern
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BalanSRÄKnInG

Balansräkning - kommunen och koncernen

mnkr Not Budget
2015-
12-31

2014-
12-31

2015-
12-31

2014-
12-31

Tillgångar
anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9 2,9 2,4 3,0 30,3 45,4

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 2 534,3 2 386,3 2 363,9 9 457,1 9 429,3
Maskiner och inventarier 11 190,6 157,7 153,7 204,2 197,7

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter 12 629,3 630,9 627,1 1 914,7 1 219,7

Pensionsmedelsförvaltning 13 671,5 670,8 659,7 670,8 659,7

Långfristiga fordringar 14 7,7 24,8 8,7 112,1 157,1

Utlåning Internbank 2 760,0 3 650,0 2 750,0 50,0

Summa anläggningstillgångar 6 796,3 7 522,9 6 566,1 12 389,2 11 758,9

Omsättningstillgångar

Exploateringstillgångar 15 37,6 17,4 24,4 17,4 24,4

Förråd 1,6 1,5 1,2 68,2 79,1

Fordringar 16 177,3 209,4 164,3 1 151,8 1 110,0

Kortfristiga placeringar 19,8 98,0

Kassa och bank 17 54,2 324,2 129,8 664,0 258,4

Summa omsättningstillgångar 270,7 552,5 319,7 1 921,2 1 569,9
Summa tillgångar 7 067,0 8 075,4 6 885,8 14 310,4 13 328,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Ingående eget kapital 18 2 633,5 2 617,4 2 550,5 4 736,3 4 609,2

Genom försäljning av dotterbolag av dotterbolag -0,5

Bokning mot eget kapital -126,8 0,6

Årets resultat 8 96,5 92,7 66,9 166,9 126,5

Summa eget kapital 2 730,0 2 710,1 2 617,4 4 775,9 4 736,3

Minoritetsintressen - - - 98,7 111,8

avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 19,2 645,3 654,2 641,9 675,8 663,4

Andra avsättningar 21 31,3 18,2 24,8 778,9 819,6

Skulder

Långfristiga skulder 22 335,0 350,0 258,2 1 665,3 2 793,7

Upplåning Internbank 2 760,0 3 650,0 2 750,0 3 650,0 2 750,0

Kortfristiga skulder 23 565,4 692,9 593,5 2 665,8 1 454,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 7 067,0 8 075,4 6 885,8 14 310,4 13 328,8

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga 802,6 1 013,7

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 

skulderna eller avsättningarna
24 1 234,4 1 146,4 1 221,7 1 146,4 1 221,7

Borgensförbindelser 25 1 477,1 1 495,7 259,1 267,7

Visstidspensioner 26 10,9 13,3 10,9 13,3

Framtida förfallobelopp leasing 27 14,6 20,5 14,6 20,5

2 649,0 2 751,2 1 431,0 1 523,2

Kommun Koncernen
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Tilläggsupplysningar - kommunen och koncernen
Kommun Koncernen

Not 1 Verksamhetens intäkter 2015 2014 2015 2014

Försäljningsintäkter 64,6 65,2 3 793,7 4 316,3
Taxor och avgifter 228,3 216,7 202,9 197,1

Hyror och arrenden 165,1 162,2 445,6 429,4
Bidrag 259,1 220,3 381,0 336,4

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 86,3 95,5 131,6 146,2

Exploateringsvinster 4,8 8,0 4,8 8,0

Realisationsvinster 15,3 5,0 28,0 5,1

Försäkringsersättningar 1,0 0,0

Övriga intäkter 0,2 0,1 56,2 44,5
Summa verksamhetens intäkter 823,7 773,0 5 043,8 5 483,0

- varav jämförelsestörande intäkter
Realisationsvinster 15,3 5,0 28,0 5,1
Återbetalning AFA 25,4 25,4
Intäkter 0,3

Kommun Koncernen
Not 2 Verksamhetens kostnader 2015 2014 2015 2014

Kostnader för arbetskraft* 2 159,9 2 050,0 2 589,3 2 467,7

Pensionskostnader 195,1 188,7 215,3 210,3
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 27,9 26,9 2 539,4 3 125,0
Bränsle, energi och vatten 79,7 81,8 36,2 20,5
Köp av huvudverksamhet 735,5 709,8 769,5 756,3

Lokal- och markhyror 114,5 104,2 108,0 117,3

Övriga tjänster 99,0 91,4 111,8 74,0
Lämnade bidrag 152,4 182,4 10,3 42,4
Realisationsförlust och utrangeringar 0,3 0,3
Övriga kostnader** 343,4 336,4 943,7 972,7

Summa verksamhetens kostnader 3 907,4 3 771,9 7 324,5 7 786,5

- varav jämförelsestörande kostnader 
Kostnader 0,3 0,3 0,3
Realisationsförlust 0,1
* Med arbetskraft menas i detta sammanhang förtroendevalda, anställd och uppdragstagare som enligt
lagstiftning om sociala avgifter kan likställas med anställda.
** Leasing redovisas i not 28

Kommun Koncernen
Not 3 Av- och nedskrivningar 2015 2014 2015 2014

Immateriella anläggningstillgångar 3 - 5 år 3 - 5 år 3 - 5 år 3 - 5 år
Byggnader och mark
- Mark
- Verksamhetsfastigheter 20 - 50 år 20 - 50 år 20 - 50 år 20 - 50 år
- Fastigheter för affärsverksamhet
- Publika fastigheter
- Övriga fastigheter  
- Tekniska anläggningar
- Hyresfasrigheter
Maskiner och inventarier 5 - 20 år 5 - 20 år 5 - 20 år 5 - 20 år
- Maskiner
- Inventarier, bilar och andra fordon
- Inventarier, datautrustning
- Inventarier, övriga

Avskrivningar 156,7 153,6 494,5 494,8

Nedskrivningar* 8,2 66,1 58,5

164,9 153,6 560,6 553,3

Immateriella anläggningstillgångar, mark, byggnader, tekniska 
anläggningar, maskiner och inventarier skrivs av planenligt i för-
hållande till uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna har 
fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift ”Avskrivningar

*En nedskrivning med 8,2 mnkr (6,1 mnkr byggnader och 2,1 mnkr inventarier) har gjorts av hus B-D av Rådhuskomplexet. Nedskriv-
ningen har föranletts av en grundlig miljö- och byggnadsteknisk genomgång som visade på omfattande fuktskader i ytterväggar, luftlekage 
vid fönster och väggpartier samt kemiska emissioner från ytskikt på betonggolv. Resultatet blev att beslut fattades att personlen skulle 
evakueras från byggnaderna i avvaktan på åtgärder. Återvinningsvärdet av tillgången utgörs av anpassat anskaffningsvärde.

TIllÄGGSUPPlYSnInGaR
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TIllÄGGSUPPlYSnInGaR

Kommun Koncernen
Not 4 Skatteintäkter 2015 2014 2015 2014

Preliminära skatteintäkter 2 577,9 2 503,4 2 577,9 2 503,4

Slutavräkning föregående år -4,6 -6,5 -4,6 -6,5
Preliminär slutavräkning innevarande år 2,6 0,4 2,6 0,4
Summa 2 575,9 2 497,3 2 575,9 2 497,3

Kommun Koncernen

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 2015 2014 2015 2014

Inkomstutjämning 492,2 479,5 492,2 479,5
Kostnadsutjämning -94,6 -93,1 -94,6 -93,1
Regleringsbidrag/avgift -2,3 13,9 -2,3 13,9
Strukturbidrag 26,9 26,6 26,9 26,6
Bidrag för LSS-utjämning 216,2 182,6 216,2 182,6
Fastighetsavgift 99,1 95,9 99,1 95,9

Konjunkturstöd* 10,3 10,3

Summa 747,8 705,4 747,8 705,4
*Av det tillfälliga statsbidraget för flyktingar på 40,5 mnkr har 
2/14 delar, 5,8 mnkr, tagits i anspråk under 2015. 
De övriga 4,5 mnkr avser stöd för höjda arbetsgivaravifter för 
unga.

Kommun Koncernen
Not 6 Finansiella intäkter 2015 2014 2015 2014
Utdelning, Jämtkraft 31,4 35,4 0,6 0,7
Avkastning pensionsmedelsförvaltning 11,2 12,4 11,2 12,4
Räntor Internbank 19,8 32,2 0,5 0,7
Räntor 0,7 1,5 11,2 19,8
Borgensavgifter 3,3 3,7 -
Summa 66,4 85,2 23,5 33,6

Kommun Koncernen
Not 7 Finansiella kostnader 2015 2014 2015 2014
Räntekostnader, övrigt 5,8 3,9 92,0 119,5
Räntekostnader Internbank 4,6 22,4 4,6 23,1
Ränta kreditlöften 2,0 2,6 2,0 2,6
Ränta på pensionskostnader 3,2 2,3 3,4 2,4
Aktieägastillskott Östersunds Rådhus AB 31,4 36,0 0,6 0,7
Övriga finansiella kostnader 1,8 1,3 140,3 56,3
Summa 48,8 68,5 242,9 204,6
Varav jämförelsestörande kostnad

- förändrad ränta vid beräkning av pensionsskuld

Kommun Koncernen
Not 8 Årets resultat 2015 2014 2015 2014
Årets resultat enligt resultaträkningen 92,7 66,9 166,9 126,5
Reducering av samtliga realisationsvinster -15,3 -5,0 -28,0 -5,1
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0
Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 77,4 61,9 138,9 121,4
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat 77,4 61,9 138,9 121,4
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Kommun Koncernen

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 2015 2014 2015 2014
Ingående anskaffningsvärden 8,4 7,2 102,9 101,8
Årets förändringar
Genom försäljning av dotterföretag -0,2
-Årets aktiverade utgifter, inköp 1,1 1,2 1,1 1,3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9,5 8,4 104,0 102,9

Ingående avskrivningar -5,4 -4,1 -57,5 -41,3

Årets förändringar

Genom försäljning av dotterföretag 0,1
-Årets avskrivningar -1,7 -1,3 -16,2 -16,3
Utgående ackumulerade avskrivningar -7,1 -5,4 -73,7 -57,5

Utgående restvärde enligt plan 2,4 3,0 30,3 45,4

Kommun Koncernen
Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 3 152,4 2 912,3 14 254,6
13 

658,1
Genom försäljning av dotterföretag -15,8
Årets förändringar
-Årets aktiverade utgifter, inköp 201,0 240,4 528,6 577,6
- Årets statliga stöd -5,6 -5,6
-Omklassificering 0,5
-Försäljningar och utrangeringar -59,5 -0,3 -30,4 -37,0
-Genom förvärv av dotterföretag 71,2

Justeringar -0,6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 288,3 3 152,4 14 746,6
14 

254,6

Ingående avskrivningar -788,5 -671,8 -4 532,6 -4 152,3
Genom försäljning av dotterföretag 5,6
Årets förändringar
-Årets avskrivningar -119,9 -116,7 -424,3 -421,6
-Försäljningar och utrangeringar 12,5 22,6 39,4
-Genom förvärv av dotterföretag -3,7
Utgående ackumulerade avskrivningar -895,9 -788,5 -4 934,3 -4 532,6

Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 -292,8 -231,4
Genom försäljning av dotterföretag 0,4

Försäljning 1,7

Genom förvärv av dotterföretag -3,3

Årets nedskrivningar -6,1 0,0 -64,1 -58,5
Utgående nedskrivningar -6,1 0,0 -355,2 -292,8

Utgående bokfört värde 2 386,3 2 363,9 9 457,1 9 429,2

Specifiktion av mark, byggnader och tekniska anläggningstill-

gångar
Markreserv 111,7 95,4 426,6 217,8
Verksamhetsfastigheter 1 353,4 1 276,7 1 353,4 1 276,7
Fastigheter för affärsverksamhet 172,0 195,4 4 884,5 5 069,8
Publika fastigheter 517,8 561,1 517,8 561,1
Hyresfastigheter 2 005,3 2 068,5
Fastigheter för annan verksamhet 231,4 235,3 269,5 235,3
Utgående bokfört värde 2 386,3 2 363,9 9 457,1 9 429,2

TIllÄGGSUPPlYSnInGaR
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Kommun Koncernen
Not 11 Maskiner och inventarier 2015 2014 2015 2014
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 402,9 372,5 613,7 606,4
Årets förändringar
-Årets aktiverade utgifter, Inköp 39,9 30,4 63,0 6,5
-Försäljningar och utrangeringar -5,5 -4,2
-Omklassificering 0,0

- Genom förvärvav av dotterföretag 5,2

- Genom försäljning av dotterföretag -3,9 -0,2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 442,8 402,9 667,3 613,7

Ingående av- och nedskrivningar -249,2 -215,0 -416,0 -360,5
Årets förändringar
-Avskrivningar -33,8 -34,2 -52,7 -55,6
-Försäljningar och utrangeringar 5,5 4,1

- Genom förvärvav av dotterföretag -4,2

- Genom försäljning av dotterföretag 2,2 0,2
Utgående ackumulerade avskrivningar -283,0 -249,2 -461,0 -416,0
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
- Genom förvärvav av dotterföretag -30,0
- Årets nedskrivning -2,1 0,0 -2,1
- Försäljning 30,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2,1 0,0 -2,1 0,0
Utgående restvärde enligt plan 157,7 153,7 204,2 197,7

Kommun Koncernen
Not 12 Aktier och andelar, bostadsrätter 2015 2014 2015 2014
Ingående anskaffningsvärde 627,1 634,6 1 219,7 1 206,2
Genom försäljning av dotterföretag/intresseföretag -5,3 -11,9 -2,4
Investering aktier  894,7 2,5
Nettoinvestering, bostadsrätter 5,1 -0,9 5,1 -0,9
Avskrivning, bostadsrätter -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
Nedskrivning, bostadsrätter
Nedskrivning aktier
Lämnade aktieägartillskott 49,2 73,7
Resultatandelar intreseföretag -121,0 -57,5
Justering historiska resultatandelar -1,6
Omräkningsdifferens -118,2 -0,4
Årets försäljningar -0,2
Utgående bokfört värde 630,9 627,1 1 914,7 1 219,7
Specifikation
Jämtkraft AB 588,2 588,2 - -
Östersunds Rådhus AB 2,0 2,0 - -
Övriga aktier 1,1 1,1 1,1 1,1
Bostadsrätter 37,1 33,3 37,1 33,3
Grundfondskapital, Stiftelsen Zenit 2,5 2,5 2,5 2,5
Andelar i intresseföretag 1 855,8 1 164,9
Värdepappersinnehav - - 18,2 17,9

630,9 627,1 1 914,7 1 219,7

Kommun Koncernen
Not 13 Pensionsmedelsförvaltning 2015 2014 2015 2014
Ingående anskffningssvärde 659,7 475,3 659,7 475,3
Tillkommande värdepapper 172,0 172,0
Reinvesterad avkastning 11,1 12,4 11,1 12,4
Utgående anskaffningsvärden 670,8 659,7 670,8 659,7

Marknadsvärde 709,9 702,3 709,9 702,3

Specifikation
Svenska aktier/aktiefonder 112,5 89,3 112,5 89,3
Utländska aktier/aktiefonder 58,2 41,8 58,2 41,8
Alternativa investeringar 61,0 61,0 61,0 61,0
Räntebärande värdepapper 426,3 457,0 426,3 457,0
Notariekonto 12,8 10,6 12,8 10,6

Pensionsmedelsförvaltningen sker i enlighet med av kommunfullmäktige antaget Placeringsr eglemente för pensions-
medelsförvaltning, KF § 104/2010.  Värdering av tillgångar har skett i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendation 20, Redovisning.
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Summa 670,8 659,7 670,8 659,7
Kommun Koncernen

Not 14 Långfristiga fordringar 2015 2014 2015 2014
Utlåning Internbank 3 650,0 2 750,0 63,0 50,0
Östersundsbostäder AB 5,0 5,0 -
Östersunds Sport och Eventarena AB 18,0 - - -
Regionförbundet Jämtlands län - 1,8 - 1,8
Jämtlands Gymnasieförbund - 0,1 - -
Övriga 1,8 1,8 1,8 17,7
Uppskjuten skattefordran 21,4
Fordringar intresseföretag 47,3 116,2
Summa 3 674,8 2 758,7 112,1 207,1

Kommun Koncernen
Not 15 Exploateringstillgångar 2015 2014 2015 2014
Ingående bokfört värde 24,4 28,4 24,4 28,4

Omklassificering

Utgifter för exploateringsverksamhet 23,8 19,9 23,8 19,9
Inkomster för exploateringsverksamhet -35,6 -31,9 -35,6 -31,9
Resultatförda exploateringsprojekt 4,8 8,0 4,8 8,0
Utgående bokfört värde 17,4 24,4 17,4 24,4

Kommun Koncernen
Not 16 Kortfristiga fordringar 2015 2014 2015 2014
Kundfordringar 53,6 43,6 617,3 679,7
Förutbetalda kostnader 41,5 29,5 176,3 222,4
Förutbetalda räntekostnader 1,1 1,3 1,1 1,3

Upplupna skatteintäkter 0,0 0,0 0,0

Upplupna fastighetsavgifter 35,7 32,2 35,7 32,2
Upplupna ränteintäkter 1,6 3,4 0,0 0,0
Upplupna intäkter, övrigt 57,2 25,9 69,0 29,8
Skattekonto 1,9 8,1 2,4 8,6
Mervärdeskattefordringar 20,7 20,1 23,4 22,4
Statsbidragsfordringar 0,0 0,3 0,0 0,3
Övriga kortfristiga fordringar -3,9 -0,1 226,6 113,3
Summa 209,4 164,3 1 151,8 1 110,0

Kommun Koncernen
Not 17 Kassa och bank 2015 2014 2015 2014
Saldo koncernkonto 462,6 200,4 469,0 200,4
Skuld till/fordran på koncernföretag -238,5 -72,9 -17,5 -12,3
Specialinlåning 100,0 0,0 100,0 0,0
Övriga likvida poster 0,1 2,3 112,5 70,3
Summa 324,2 129,8 664,0 258,4

På gemensamt koncernkonto outtnyttjad kredit 500 300 500 300

Kommun Koncernen
Not 18 Eget kapital 2015 2014 2015 2014
Eget Kapital
Ingående eget kapital, enligt fastställd balansräkning 2 617,4 2 550,5 4 736,3 4 586,3

Genom försäljning av dotterföretag -0,5

Bokföring mot eget kapital - - -126,8 23,5
Bokning mot EK pga K3 0,0
Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip 2 617,4 2 550,5 4 609,0 4 609,8

Årets resultat 92,7 66,9 166,9 126,5
Utgående eget kapital 2 710,1 2 617,4 4 775,9 4 736,3

Specifikation av eget kapital
Serviceförvaltningen 63,0 59,6 63,0 59,6
Teknisk förvaltning 55,9 54,3 55,9 54,3
Övrigt eget kapital 2 591,2 2 503,5 4 657,0 4 622,4
Summa 2 710,1 2 617,4 4 775,9 4 736,3

TIllÄGGSUPPlYSnInGaR
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Kommun Koncernen
Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2015 2014 2015 2014
Ingående avsättning 184,0 172,1 204,3 191,0
Genom försäljning av dotterföretag -1,3
Pensionsutbetalningar -5,6 -5,2 -6,6 -6,0
Nyintjänad pension 12,8 13,5 14,9 15,4
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2,6 1,9 2,9 2,1
Förändring av löneskatt 2,3 2,3 2,3 2,4
Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande 
fall)
Övrigt -0,1 -0,6 -0,3 -0,6
Utgående avsättning 196,0 184,0 216,2 204,3

Utöver ordinarie avsättning har kommunen även pensionsför-
pliktelser övertagna från Vestibulum

1,8 1,8 1,8 1,8

OPF-KL 0,4 - 0,4

Pensionsavsättning Jämtkraft 1,4 1,3

Enligt beslut i kommunfullmäktige redovisar kommunen även 
del av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som avsätt-
ning. Belopp inklusive löneskatt.

456,0 456,0 456,0 456,0

Aktualiseringsgrad för pensioner intjänade före 1998 (den an-
del av personakterna för anställd personal som är uppdaterad 
med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

92,0 90,0 92,0 90,0

Kommun Koncernen
Not 20 Pensionsförmåner 2015 2014 2015 2014
Förmånsbestämd ålderspension 138,8 130,1 138,8 130,1
Särskild avtalspension enligt KAP-KL 1,1 0,8 1,1 0,8
Pension till efterlevande 2,1 2,5 2,1 2,5
PA-KL pensioner 15,7 14,7 15,7 14,7
ÖK/SAP 0,0 0,0
Pensioner, övertagna från Vestibulum 1,8 1,8 1,8 1,8
Pensioner, OPF-KL 0,4 0,4
Del av pensionsförpliktelser, intjänade före 1998 367,0 367,0 367,0 367,0
Löneskatt 127,3 125,0 127,3 125,0
Övriga pensioner 21,6 21,5
Summa 654,2 641,9 675,8 663,4

Kommun Koncernen
Not 21 Andra avsättningar 2015 2014 2015 2014
Avsättning vid periodens ingång 24,8 31,3 819,6 867,2
Genom försäljning av dotterföretag -1,3
Förändring p g a K3 0,9
Periodens avsättningar 0,1 0,1 2,7 0,1
Ianspråktaget under perioden -6,7 -6,6 -43,4 0,0
Summa andra avsättningar vid periodens utgång 18,2 24,8 778,9 867,2

Avsättning, återställande av gammal deponi 1,4 1,3 1,4 1,3
Avsättning, återställande av ny deponi 16,8 23,5 16,8 23,5
Avsättning uppskjuten skatt - - 760,7 794,8
Avsättning negativ goodwill - - 0,0 0,0

Kommun Koncernen
Not 22 Långfristiga skulder 2015 2014 2015 2014
Ingående låneskuld 3 008,3 1 940,0 5 543,7 5 578,9
Årlig förändring
- nya lån 1 010,0 1 068,8 1 012,8 1 413,8
- gennom förvärv av dotterföretag
- gennom försäljning av dotterföretag -0,1 -4,3
- amorteringar -18,3 -0,5 -1 241,1 -1 444,7
- nedskrivningar
Utgående låneskuld 4 000,0 3 008,3 5 315,3 5 543,7
Utlånat till kommunägda bolag 3 650,0 2 750,0
Kommunens egna låneskuld 350,0 258,3
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Säkrad låneskuld 240,0 240,0

Säkringsintrument
Ränteswap 100 mnkr, fast ränta, 2,42 %, marknadsvärde -8,9 -10,4

Ränteswap 140 mnkr, fast ränta, 2,15 %, marknadsvärde -4,3 -5,8

Återstående genomsnittlig löptid, år 3,6 4,7

Ränteswapparnas påverkan på kommunens räntekostnader -5,6 -3,6
Genomsnittlig ränta, inklusive ränteswappar 0,11% 0,63%
Genomsnittlig ränta, exklusive ränteswappar -0,05% 0,47%
Genomsnittlig räntebindningstid, inklusive ränteswappar 5 mån 6 mån
Genomsnittlig kapitalbindingstid 29 må 29 mån
Lån som förfaller inom
- 1 år 1 150,0 1 058,3
1-2 år 650,0 150,0
2-3 år 500,0 650,0
3-5 år 900,0 950,0
> 5 år 800,0 200,0
Avser total upplåning via internbank och exklusive kreditlöf-

ten Räntenivån avser nivå per 31 december

Kommun Koncernen
Not 23 Kortfristiga skulder 2015 2014 2015 2014
Kortfristiga skulder
- Personalens källskatt 34,9 32,3 37,8 34,9
- Friköpsmedel P-platser 16,0 16,0 16,0 16,0
- Skuld Jämtlands Räddningstjänstförbund 12,2 13,2 8,9 8,8
- Resultatutjämning, VA-verksamhet 17,2 12,4 17,2 12,4
- Övriga kortfristiga skulder 14,2 12,5 1 452,8 510,3
Leverantörsskulder 112,9 85,0 265,7 208,6
Upplupna kostnader
- Sociala avgifter 41,9 38,1 45,1 41,1
- Semesterlöneskuld 116,3 110,3 129,1 121,3
- Leverantörsreskontra 46,8 54,7 46,8 54,7
- Pensionskostnad individuell del 95,2 91,5 102,1 98,3
- Timlöner 30,3 29,4 30,3 30,1
- Skatteskulder 3,0 3,2 182,3 3,8
- Övriga upplupna kostnader 31,4 20,5 118,6 140,3
Förutbetalda intäkter
- Skatteintäkter 1,6 20,6 1,6 20,6
- Hyresintäkter 11,0 7,0 8,6 4,6
- Bidrag 10,2 7,0 10,2 7,0
- Anslutningsavgifter 30,7 27,3 30,8 27,3
- Övriga förutbetalda intäkter 67,1 12,5 161,8 113,9
Summa 692,9 593,5 2 665,8 1 454,0

Kommun Koncernen
Not 24 Ansvarsförbindelser 2015 2014 2015 2014
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna

Ingående ansvarsförbindelse enligt underlag KPA 1 677,7 1 768,4 1 677,7 1 768,4
Pensionsutbetalningar -64,6 -64,3 -64,4 -64,3
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 24,4 14,3 24,4 14,3
Förändring löneskatt -14,7 -17,7 -14,7 -17,7
Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande 
fall)

- - - -

Övrigt -20,4 -23,0 -20,4 -23,0
Överfört till avsättning -456,0 -456,0 -456,0 -456,0
Utgående ansvarsförbindelse pensioner 1 146,4 1 221,7 1 146,4 1 221,7

Aktualiseringsgrad (den andel av personakterna för anställd 
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pen-
sionsgrundande anställning)

92,0 90,0 92,0 90,0

TIllÄGGSUPPlYSnInGaR
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Kommun Koncernen
Not 25 Borgensförbindelser 2015 2014 2015 2014
Kommunägda företag 1 218,0 1 293,0 0,0 0,0
Bostadsrättsföreningar och boendekooperativ 254,2 262,0 254,2 262,0
Samlingslokaler mm 0,3 0,4 0,3 0,4
Idrottsföreningar 3,3 3,6 3,3 3,6
Kommunalt förlustansvar för egna hem 1,3 1,7 1,3 1,7

1 477,1 1 560,7 259,1 267,7

Kommun Koncernen
Not 26 Visstidspensioner 2015 2014 2015 2014
Beräknat belopp för avtal om visstidsförordnande för 6 
arvoderade förtroendevalda (Visstidspension enligt PBF) och 
omställningsstöd för 3 förtroendevalda (Omställningsstöd 
enligt OPF-KL)

10,9 13,3 10,9 13,3

Kommun Koncernen
Not 27 Framtida förfallobelopp leasing 2015 2014 2015 2014
Under året betalda leasingavgifter 9,0 9,3 9,0 9,3
Framtida förfallobelopp (minimileaseavgifter) 14,6 20,5 14,6 20,5
- varav förfall inom 1 år 8,1 9,6 8,1 9,6
- varav förfall inom 2 till 5 år 6,5 10,9 6,5 10,9
- varav förfall efter 5 år - - - -
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Tillämpade redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras av lagen om 

kommunal redovisning (SFS 1997:614). Därutöver 

lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) an-

visningar och rekommendationer för kommunsektorns 

redovisning. 

I enlighet med Rådet för kommunal redovisning skall 

tilläggsupplysningar lämnas för hur tillämpning sker av 

vissa principiellt viktiga rekommendationer. Nedan sker 

kommentarer i enlighet med detta, dels utifrån tolkning 

och tillämpning av avstegsregeln, dels utifrån övriga 

redovisningsprinciper. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat 

innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till 

de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 

skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 

annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter 

har skett enligt god redovisningssed. 

Tolkning och tillämpning av avstegsregeln samt 
motiv till avstegen:
Vår bedömning är att nedanstående avsteg kan moti-

veras utifrån det övergripande syftet att redovisningen 

ska ge en rättvisande bild.

Redovisning av pensionsförpliktelser
Enligt lagen skall pensioner som intjänats före 1998 

inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräk-

ningen utan istället som ansvarsförbindelse. Kommun-

fullmäktige beslutade 2010-12-09, § 189, att del av 

ansvarsförbindelse, initialt 433,0 mnkr skulle redovi-

sas som pensionsavsättning. Motivet till beslutet var 

följande. ¨Vid tillämpning av gällande redovisningsprin-

ciper kommer utbetalningar avseende amortering på 

pensionsåtaganden före 1998 att medföra en belastning 

på kommunens resultat. Redovisningen av amorteringen 

kommer därmed att belasta resultatet två gånger, dels 

genom de årliga avsättningar som skett till pensions-

fonden, dels genom den årliga amorteringen, För att 

motverka denna skevhet som uppstår vid tillämpning 

av nuvarande redovisningsprinciper, beslutades att 

pensionsavsättning motsvarande pensionskapitalets 

storlek, 433,0 mnkr, bokförs som kostnad i bokslutet 

för 2010¨. Kommunen redovisar därför från och med 

2010 del av pensionsförpliktelse intjänad före 1998 

som avsättning, vilket är ett avsteg från god redovis-

ningssed och rekommendation RKR 10:2 Avsättningar 

och ansvarsförbindelser.

Om kommunen följde rekommendationen fullt ut skulle 

det egna kapitalet vara högre och avsättningarna mot-

svarande lägre.

Klassificering av finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj klassificeras som 

helhet som finansiell anläggningstillgång i enlighet med 

av fullmäktige antaget reglemente KF § 104/2010. 

Redovisningen är ett avsteg från rekommendation RKR 

20. Motivet till fullmäktiges beslut var att pensions-

medelsförvaltningen är långsiktig och att tillgångarna 

inte utan vidare ska kunna omdisponeras för andra 

ändamål. 

Övriga redovisningsprinciper

Värdering och upplysningar om  
pensionsförpliktelser
Rekommendationen RKR 17.1 Värdering och upp-

lysningar om pensionsförpliktelser normerar hur 

pensionsförpliktelser skall värderas i den kommunala 

årsredovisningen. Av den framgår att värdering av pen-

sionsförpliktelser ska göras med tillämpning av RIPS 

07. Av rekommendationen framgår även att det ska 

upplysas om pensionsförpliktelsens aktualiseringsgrad, 

dvs andel pensionsgrundande tider som är helt utredda. 

För de som inte är aktualiserad uppskattas pensions-

grundande tid.

Periodisering av skatteintäkter
Kommunen redovisar i enlighet med rekommendation 

RKR 4.2, Redovisning av skatteintäkter, det vill säga 

att slutavräkning av kommunalskatt beräknas på Sveri-

ges kommuners och landstings prognos.

TIllÄMPaDE REDOVISnInGSPRInCIPER
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TIllÄMPaDE REDOVISnInGSPRInCIPER

Särskild avtalspension, visstidspen-
son och omställningsstöd med mera
Beräkning av åtagande för visstidsförordnanden har 

redovisats i enlighet med rekommendation RKR 2.2 

Särskild avtalspension, visstidspension och omställ-

ningsstöd m.m. Visstidsförordnanden som ger rätt till 

särskild avtalspension redovisas som avsättning när det 

är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Av-

tal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

leasing
Samtliga leasingavtal har klassificerats som så kallade 

operationella leasingavtal, vilket är ett avsteg gentemot 

RKRs rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/ 

leasingavtal.  

Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 

anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskriv-

ningar. Investeringsbidrag reducerar anläggningsvärdet, 

vilket är ett avsteg från rekommendation 18 Intäkter från 

avgifter, bidrag och försäljning. Immateriella och mate-

riella anläggningstillgångar skrivs av planenligt i förhål-

lande till uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna 

har fastställts med utgångspunkt från Rådet för kom-

munal redovisnings skrift ”Avskrivningar”, men med en 

egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttoperiod. 

Ett halvt basbelopp bedöms som gräns för inventarier av 

mindre värde och aktiveras därför inte. Alla immateriella 

anläggningstillgångar är externt förvärvade.

Kommunen följer inte rekommendationen 11.4, Materi-

ella anläggningstillgångar till den del som avser kompo-

nentavskrivning. Ett arbete har påbörjats i kommunen 

med att under 2015 komponentindela befintliga investe-

ringar för att kunna lägga om till komponentavskrivning. 

Detta arbete beräknas vara klart under våren 2016. Från 

och med bokslut 2016 är ambitionen att kommunen ska 

följa rekommendationen. 

avsättningar
Utöver avsättningar för pensionsförpliktelser redovisar 

kommunen även avsättningar för återställande av depo-

nier. Klassificering och värdering har skett med stöd av 

RKRs rekommendation nr 10.2 Avsättningar och ansvars-

förbindelser. Kring avsättningar råder osäkerhet kring 

värdering och det utflöde av resurser som förpliktelsen 

leder till. När det gäller avsättning för återställande av 

deponier har värdering skett enligt praxis i branschen, en 

bedömd kostnad/m3. Då utflödet av resurser till tid och 

belopp är osäkra blir även värderingen osäker, lagstift-

ningens tillämpning och metoder för återställande är två 

aspekter som skapar osäkerhet i värdering.

Exploateringsredovisning
Kommunens exploateringstillgångar klassificeras som 

omsättningstillgångar och resultat från exploaterings-

verksamheten intäktsförs löpande.

anslutningsavgifter
För redovisning av anslutningsavgifter tillämpas RKR 18 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. Rekom-

mendationen innebär att anslutningsavgifter periodiseras 

över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. I 

detalj innebär principen att 7/8 delar av inbetalda anslut-

ningsavgifter periodiseras som förutbetalda anslutnings-

avgifter. 

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är upprättad i 

enlighet med rekommendation nr 8.2 från Rådet för 

kommunal redovisning. Koncernredovisningen baseras 

på Östersunds kommuns redovisningsprinciper och 

redovisningsmodell. Den sammanställda redovisningen 

är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att endast eget 

kapital som intjänats i koncernföretag efter förvärvet 

har medräknats i kommunkoncernens egna kapital. 

Proportionell konsolidering innebär att belopp som in-

kluderats i den sammanställda resultat- och balansräk-

ning motsvarar kommunens andel i företagen. 

Den sammanställda redovisningen omfattar Östersunds 

kommun, Jämtkraft AB som ägs till 98 %, Jämtlands 

Gymnasieförbund, 64 %, Jämtlands Räddningstjänst-

förbund, 26,86 %, Visit Östersund, 49 % samt Öst-

ersunds Rådhus AB som är helägt. Östersunds Rådhus 

AB äger till 100 % Östersundshem AB och Östersunds 

Sport- och Eventarena AB.
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Redovisningen innehåller personalstatistik och en 

redogörelse av resultat med utgångspunkt i beslutade 

personalpolitiska inriktningsmål inom områdena med-

arbetarskap och ledarskap, mångfald samt hälsa och 

arbetsmiljö. Redovisningen innehåller också en beskriv-

ning vad som genomförts inom olika personalpolitiska 

områden under året

Personalen 
Antalet årsarbetare
Vid mättillfället 1 november fanns det 4 661,1 årsarbe-

tare. Uppgiften avser tillsvidare- och visstidsanställda 

med månadslön omräknat till heltid.

Det är en ökning med 132,9 årsarbetare jämfört med 

föregående år. Socialförvaltningen har ökat med 61,4 

årsarbetare jämfört med samma tidpunkt ifjol, och är 

den förvaltning som ökat mest.

 

Av totalt 4 952 anställningar var 4 370 tillsvidare- och 

582 visstidsanställningar. Antalet tillsvidareanställning-

ar har ökat  med 30 och antalet visstidsanställningar 

har ökat med 101 jämfört med föregående år. 

Personalomsättningen för tillsvidareanställda var under 

året 8,9 %.

Åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställda är 47,3 år vilket i 

princip är det samma som 2014. Kvinnornas medelålder 

är 47,4 år och männens 47,0 år. Högst medelålder har 

Kultur och fritidsförvaltningen med 50,2 år och lägst 

medelålder har Samhällsbyggnad med 44,7 år.

Andelen tillsvidareanställda i åldersintervallet upp till 

och med 29 år har ökat 0,2 procentenheter jämfört 

med föregående år och är nu 7,6 % av de anställda. An-

delen som är 50 år eller äldre är 46,3 % av de tillsvida-

reanställda, vilket är en lägre andel än 2014, -0,7%-en-

heter. Andelen anställda över 65 år har minskat med 

0,1 procentenhet jämfört föregående år och är 0,5% av 

de tillsvidareanställda

Könsfördelning
Av kommunens alla tillsvidareanställda var 74,6 % 

kvinnor och 25,4 % män, vilket är en ökning av andelen 

män med 0,4 procentenheter jämfört med 2014.

Personalekonomisk redovisning
I diagrammet redovisas könsfördelningen i de största 

yrkesgrupperna.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron under året uppgår till 8,4 %. Sjukfrån-

varon har ökat med 1,1 procentenhet jämfört med 

2014. Antalet långtidssjuka i november är 301 perso-

ner, vilket är 50 personer fler än vid samma tidpunkt 

2014. 

Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron totalt för  

Östersunds kommun 2011-2015.

Sjukfrånvaron har ökat både bland kvinnorna och bland 

männen. Om man tittar på sjukfrånvaron både vad 

gäller kön och ålder så har den ökat i samtliga ålders-

intervall och bland både kvinnor och män. Den största 

ökningen, 2,4 procentenheter,  finns bland kvinnorna i 

åldersintervallet upp till och med 29 år. Högsta sjuk-

frånvaron finns bland kvinnor i åldersintervallet 30-49 

år, 9,8 %.

88,0%

64,0%

85,0%

56,7%

96,6%

70,4%

95,3%

79,3%

86,5%
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Personalekonomisk redovisning

8,4%

10,2%

3,7%

7,2%

8,0%

5,7%

2,4%

7,1%

7,5%

7,3%

8,0%

3,5%

6,2%

7,4%

4,0%

3,9%

7,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Östersunds kommun totalt

Vård- och omsorgsförv

Teknisk förvaltning

Socialförvaltningen

Serviceförvaltningen

Samhällsbyggnad

Kultur- och fritidsförv

Kommunledningsförv

Barn- och utbildningsförv

Sjukfrånvaro i procent per förvaltning

2014 2015

Totalt för Kommunen 2015 2014

Kvinnor 9,6 % 8,3 %

Män 5,5 % 4,6 %

Upp till 29 år 7,4 % 5,4 %

30-49 år 8,3 % 7,1 %

50 år och äldre 8,7 % 8,1 %

Långtidssjuka 60 dagar eller 

mer av total sjukfrånvaro

60,4 % 58,1 %

Diagrammet visar sjukfrånvaron per förvaltning. Från 

och med 1/1 2015 har det tillkommit en ny förvaltning, 

Kultur- och fritidsförvaltningen.

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvi-

dareanställda är 1 november 95,1 %. Sysselsättnings-

graden för kvinnor är 94,5 % och för männen 97,0 %. 

Sysselsättningsgraden har höjts med 0,4 % för kvin-

norna och med 0,1% för männen jämfört med 2014.

Bland de tillsvidareanställda arbetar 

78,7 % heltid vilket är en ökning med 1,0 procentenhet 

jämfört med 2014. Andelen tillsvidareanställda kvin-

nor som arbetar heltid är 75,8 % och andelen män som 

arbetar heltid är 87,2 %. En ökning med 1,0 procent-

enhet för kvinnor och 0,7 procentenheter för männen.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för deltidsan-

ställningar har ökat från 76,3% till 76,9% för kvin-

nor. För männen har den har minskat, från 76,1% till 

75,6%.

Övertid
Antal övertidstimmar har ökat under 2015. Antalet 

timmar är ca 49 600. En ökning med ca 3600 timmar 

jämfört med 2014.

Personalkostnader
Tabellen visar kommunens lönekostnader för månads- 

och timavlönad personal. 

Kostnaderna avser inte uppdragstagare, förtroende-

valda eller lönekostnad för personer anställda enligt 

beredskapsavtalet eller med offentligt skyddad anställ-

ning. Personalomkostnaderna är schablonberäknade.

Kostnad i miljoner kronor

Pensionsavgångar
Antalet pensionsavgångar under perioden 1 januari – 

31 december var 119 stycken. 

Om vi inkluderar avgångar av andra orsaker än pension 

lämnade 384 personer organisationen under 2015. 

Då ingen medarbetarundersökning genomförs under 

2015 kommer inte nämndernas mål som bygger på vär-

den från undersökningen att kunna följas upp. Nedan 

redovisas de mål kopplat till respektive inriktningsmål 

som har kunnat följas upp för 2015.

Kommunövergripande  
personalpolitiska inriktningsmål
Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgi-
vare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och 
goda arbets- och anställningsförhållanden 

Kommunledningsförvaltningen har haft som mål att 

värdet på genomförd utvärdering till förtroendevalda 

och förvaltningsledningar ska vara lägst 4,8  där 

målet uppnås gällande förtroendevalda men inte för 

förvaltningsledningar. Ytterligare ett mål har varit att 

kommunmedborgarna ser Östersunds kommun som en 

attraktiv arbetsgivare, där någon mätning inte genom-

förts under 2015

Vård- och omsorgsförvaltningen har haft som mål att 

minska andelen arbetad tid av visstidsanställda, som 

inte uppnås. 

2015 2014

Lönekostnad 1543,4 1469,4

Övertid 13,3 12,5

Sjuklön 27,9 25,4

Personalomkostnader 609,5 577,8

Summa kostnader månads- 

och timavlönad personal

2194,1 2085,1
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Östersunds kommun har arbetsplatser som 
präglas av mångfald och där alla medarbetare 
värderas lika
 

Teknisk förvaltning har haft som mål att öka andelen 

kvinnor och målet uppnås. Vård- och omsorgsförvalt-

ningens mål att öka andelen män uppnås nästan. Ande-

len och antalet män har ökat jämfört med 2014. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har också haft som 

mål att öka andelen anställda med utomnordisk bak-

grund som uppnås. Andelen är per november 6,1%.

arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är 
hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunlednings-

förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och 

Socialförvaltningen har haft som mål att sänka sjuk-

frånvaro. Kultur- och fritidsförvaltningen är den enda 

förvaltningen som uppnår målet.

Ett aktivt arbete har bedrivits, och bedrivs, för att 

sänka sjukfrånvaron inom förvaltningarna och kart-

läggning har genomförts bla inom förskolan för att 

utveckla former för att minska sjuktalen.

Socialförvaltningens mål att personalomsättningen 

bland personal med kompetens och erfarenhet ska vara 

högst 10 personer, vilket motsvarar 5%, uppnås inte. 

Under året har 19 tillsvidareanställda slutat. 

Indikatorer
Förutom de personalpolitiska inriktningsmålen har följs 

också ett antal indikatorer upp, både på övergripande 

nivå och på förvaltningsnivå. Då någon medarbetar-

undersökning inte genomförts under 2015, har fyra av 

indikatorerna utgått.

Kvarstående indikatorer redovisas i nedanstående 

tabell.

Indikatorer värde totalt 2014-2015

Personalpolitiska aktiviteter under året

Arbetsmiljö
Sjukfrånvaron i kommunens är hög och den negativa 

trenden har fortsatt under året varför en mängd insat-

InDIKaTORER 2015 2014

Andel anställda med utom-

nordisk bakgrund i %

5,7 5,0

Sjukfrånvaro  i % 8,4 7,3

ser genomförts såväl i förebyggande och främjande, 

som i rehabiliterande syfte. Område HR har anställt 

en ny resurs för att utveckla arbetsmiljöarbetet inom 

kommunen. Fokus har bland annat legat på att tyd-

liggöra rutiner och stöd till chefer. En mängd utbild-

ningsinsatser har genomförts för att stärka chefers 

och skyddsombuds kompetens. Insatserna har bland 

annat omfattat ett flertal arbetsmiljöutbildningar, 

såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika. 

Föreläsningar om kränkande särbehandling och om 

förebyggande konflikthantering har också genomförts. 

30 chefer har genomgått individuell chefshandledning i 

samarbete med företagshälsovården. Ett annat projekt 

i samarbete med företagshälsovården har varit tidig 

konsultation där chefer fått stöd i hur de ska hantera 

medarbetare som är, eller riskerar att bli sjukskrivna. 

Exempel på hälsofrämjande aktiviteter som genom-

förts är löpträning med Lena Gavelin, deltagande i St 

Olavsloppet, deltagande i cykelkampen samt körsång 

som friskvård. 

 

Medarbetarskap/Ledarskap
Året 2015 har gått under temat ”Stolthet och ambas-

sadörskap”. En chefsdag arrangerades på temat under 

våren. Tre olika seminarier inom ramen för temat har 

erbjudits till såväl chefer som medarbetare. 

I oktober genomfördes medarbetardagarna för alla 

medarbetare i kommunen, också de med temat ”Stolt-

het och ambassadörskap”. Under programpunkten Öst-

ersundlive fick medarbetarna en möjlighet att både ta 

del av aktuell information om Östersund och Östersunds 

kommun, samt också lära känna kommundirektören och 

några av hans underställda chefer lite närmare. Gästfö-

reläsare var Manuel Knight. 90 % av de som svarat på 

utvärderingen var mycket positiva till arrangemanget 

och betygsatte dagarna med 4-5 på en femgradig skala. 

På frågan om medarbetardagarna bidrog till att man 

kände stolthet över att arbeta inom kommunen svarade 

30 % att de redan var stolta och 35 % att dagen gav 

en tydlig positiv effekt. För 14 % gjorde dagen ingen 

skillnad. 

I samband med medarbetardagarna uppmanades med-

arbetarna att ta foton från sin arbetsvardag och dela 

med sig på Instagram under hashtagen #östersundlive. 

Detta skapade stor spridning på sociala medier av det 

budskap som förmedlades under medarbetardagarna, 

och har gett positiv marknadsföring såväl internt som 

externt av kommunen som arbetsgivare.

PERSOnalEKOnOMISK REDOVISnInG
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En annan aktivitet har varit ”Mitt jobb” där en med-

arbetare presenterats på intranätet och kommunens 

Facebooksida varje vecka. Syftet har varit att synlig-

göra kommunens medarbetare och yrkesroller.

I syfte att skapa en dialog mellan medarbetare och 

kommunledningsgruppen har medarbetare bjudits in till 

KLG-frukostar. Där har man under lättsamma former 

diskuterat de frågor som medarbetarna velat lyfta. Ett 

annat forum för dialog har skapats genom att kommun-

ledningsgruppen börjat förlägga sina möten på olika 

platser i kommunens verksamheter. 

Kompetensförsörjning
För att säkra ledarförsörjningen i organisationen har vi 

genomfört ett utvecklingsprogram för presumtiva che-

fer. Programmet som omfattar 13 dagar löper under 

10 månader. 

Vi fortsätter våra satsningar på ledarutveckling med 

Chefsutvecklingsprogrammet som pågår med ett flertal 

grupper. 81 av kommunens chefer har hittills slutfört 

programmet. Två omgångar av utbildningen ”Ny som 

chef” har också genomförts. 

Kommungemensam introduktion för nyanställda har 

genomförts vid två tillfällen under året.

Östersunds kommun använder e-rekrytering i syfte att 

underlätta och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, 

vilket innebär att utannonserade tjänster söks via hem-

sidan. Samtliga ansökningshandlingar hanteras idag 

webbaserat via PA-systemet Heroma. Under 2015 har 

vi haft ute 576 annonser och antal sökande har varit 10 

916. Det är 94 fler annonser och 116 fler sökande än 

2014.

Ett arbete för att skapa Östersunds kommuns arbets-

givarvarumärke har påbörjats. Arbetet kommer att gå 

hand i hand med uppdraget att ta fram en gemensam 

värdegrund för kommunen. 

Mångfald och Likabehandling
En ökad mångfald medför en större möjlighet att 

tillgodose våra medborgares behov genom att alla 

medarbetares olikheter värderas och används för att nå 

verksamhetens mål. 

Ett nytt mångfaldsspel har tagits fram och ett 50-tal 

chefer har lånat spelet och spelat under året. En för-

valtning har använt spelet på en förvaltningsdag. Spelet 

är enkelt att använda och har uppskattats på arbets-

platsträffar.

Samtliga förvaltningar har likabehandlingsplaner med 

aktiva åtgärder som man arbetat med under året. 

Lönepolitik
Inför 2015 års löneöversyn fanns centrala avtal med 

samtliga 18 förbund, vilket innebar att samtliga medar-

betare fick ny lön i april. Den totala löneökningsnivån i 

löneöversynen uppgick till ca 3,1 %. 

Inför 2013 träffades överenskommelse med samtliga 

kollektivavtalsbärande fackliga organisationer om 

växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. För 

den medarbetare som har rätt till 25 semesterdagar ger 

växlingen ytterligare fem dagar och för medarbetare 

med rätt till 31 eller 32 semesterdagar ger växlingen 

sex dagar extra. Under 2015 har 808 personer valt att 

växla vilket är 104 personer fler än 2014.
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Miljöredovisning

Om miljöredovisningen
Miljöredovisningen beskriver hur kommunen arbetat med 

de miljömål vi satte för det föregående året, om vi nådde 

målen och på vilket sätt vi följt upp dem. Miljöredovisningen 

beskriver också mer detaljerat resultatet av kommunens 

praktiska miljöarbete och fungerar även som underlag för 

det fortsatta miljöarbetet.

Hur går det med miljöarbetet?
Östersund är Vinterstaden som tillsammans med många 

andra städer kämpar mot klimatförändringar och en 

hållbar, trygg och säker livsmiljö. Under 2015 har klimat-

frågorna fått ökad uppmärksamhet såväl nationellt som 

internationellt och vi har fått ett nytt globalt klimatavtal. 

Regeringen har också slagit fast att hela Sveriges fordons-

flotta ska vara fossiloberoende år 2030. Hur det påverkar 

vår utmaning att bli fossilbränslefria och energieffektiva 

till 2030 återstår att se. Helt klart är att vi behöver en 

färdplan om vi ska hinna göra alla förändringar som krävs 

för att nå hela vägen fram. Ett viktigt steg på vägen är att 

Östersunds kommun är ledande i gröna transportfrågor, 

bland annat genom projektet Green Highway. 

Kommunen är också offensiv i sitt samarbete med andra 

ledande aktörer vilket lett till att vi därigenom haft fram-

gångar när vi har sökt pengar för att delfinansiera och 

kunna genomföra flera av de klimatåtgärder som planeras 

2016.

Under 2015 har vi även påbörjat arbetet med att minska 

de hälso- och miljöstörande ämnen som vi utsätts för i vår 

vardag.  Kemiska ämnen i förskolorna har inventerats och 

arbetet fortsätter under 2016. 

Vi har också kunnat glädjas åt flera fina utmärkelser för 

det arbete vi har lagt ner. Kronan på verket var priset 

som bästa arrangör av Europeiska Trafikantveckan 2014. 

Tillsammans placerade vi oss också som fjärde bästa 

cykelstad i den internationella cykelkampanjen (European 

Cycling Challenge) där det gällde att cykla flest kilometer 

per invånare. Fortsätter vi att trampa på så når vi ännu 

längre 2016.

Målen för årets miljöarbete
Varje år fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål för 

årets miljöarbete. Inriktningsmålen ska se till så att kom-

munen lägger sina resurser för miljöarbetet där de gör mest 

miljönytta. De ska också visa vägen för hur den kommunala 

organisationen ska arbeta med miljöfrågor under året. Det 

är därefter upp till varje nämnd att ta fram så kallade ef-

fektmål för att realisera inriktningsmålen. Effektmålen är 

styrande när varje verksamhet tar fram handlingsplaner för 

sitt eget miljöarbete.

Det här är en sammanfattning av kommunens 
miljöredovisning 2015. Här finns övergripande 
information om mål, händelser och resultat från 
det gångna årets miljöarbete.

MIlJÖREDOVISnInG
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Så hur gick det då?
Inriktningsmålen för 2015 beskriver målsättningar på lång 

sikt. Det första målet tar sikte på fossilbränslefritt och ener-

gieffektivt Östersund 2030, medan det andra handlar om att 

skapa ett hållbar, säker och trygg livsmiljö. Det sistnämnda 

målet innebär att planering och genomförande av verksam-

heter inte ökar befintliga eller skapar nya miljö- och hälsopro-

blem . Arbetet med kemikalier som finns i varor som är i bruk 

och ska köpas in prioriteras. De resultat som presenteras här 

är en redovisning av hur långt kommunen kommit hittills.

Resultat av inriktningsmål 1 - fossilbränslefritt och 
energieffektivt Östersund 2030
Det första inriktningsmålet handlade om att de fossila koldi-

oxidutsläppen helt skulle upphöra till 2030. Den största delen 

av dessa utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen 

i trafiken, därför handlar målet till stor del om att minska 

utsläppen därifrån.

Mellan 2010 och 2014 har de fossila koldioxidutsläppen i 

kommunen som geografisk enhet minskat med 35 % och 

uppgår till 157 952 ton. De fossila koldioxidutsläppen i kom-

munförvaltningen har minskat med 6863 ton vilket motsva-

rar 44 % under samma period. 

Energianvändningen i Östersund som geografisk kommun 

har minskat med 12 % mellan 2010 - 2014 och uppgår 

till 1 838 469 MWh. Energianvändningen i kommunför-

valtningen för el och värme har minskat med 13 % mellan 

2010-2014.

Resultat av inriktningsmål 2 - I Östersund är livsmiljön 
hållbar, trygg och säker. Det innebär att planering och 
genomförande av verksamheter inte ökar befintliga 
eller skapar nya miljö- och hälsoproblem . Arbetet 
med kemikalier som finns i varor som är i bruk och ska 
köpas in prioriteras. 

Kommunen har inventerat samtliga förskolor med syfte att 
kartlägga vilka miljö- och hälsoskadliga ämnen som finns i 
barnens inom- och utomhusmiljö. Ett antal förbättringsom-
råden har hittats. Förskolorna har efter inventeringsbesöket 
fått en rapport med förbättringsförslag. 

Miljö och Hälsa har även genomfört tillsyn inom kemikalie-
området för att minska påverkan av farliga kemikalier och 
varor. Detaljhandel, målerier och billackerare har granskats 
vad gäller klassificering och märkning av färgprodukter. 
Resultatet visar att klassificering och märkning fungerar 
bra. Endast ett fåtal produkter har påträffats som inte 
uppfyller kriterierna. Berörda produkter har plockats bort 
från försäljningshyllorna i samråd med butikerna. 
 

Två förorenade områden har påbörjat eller genomfört 
sanering under året. Ett område i Lugnvik i anslutning till 
Semsån och ett område i anslutning till Storsjön inför byg-
gandet av bostäder. 

Provtagning och slamanalyser har genomförts vid Gövikens 
avloppsreningsverk.

Slamanalysernas värden ligger under gällande rikt- och 

gränsvärden. Vatten Östersund har en kontinuerlig om-

värdsbevakning för att fånga upp eventuella ”nya” risker/

ämnen som kan behöva analyseras.  Man deltar även i två 

dagvattenprojekt med Luleå Universitet. Ytterliggare ett 

dagvattenprojekt är på gång som skall hantera hushålls-

dagvatten. 

Under året har även arbetet pågått med att ta fram en 

ny avfallsplan och renhållningsordning som kommer att 

antas under 2016. 

Höjdpunkter i miljöarbetet 2015
I en stor organisation som Östersunds kommun hinner 

det hända mycket med miljöarbetet under ett år. Här lyfts 

några av de viktigare händelserna, aktiviteterna och goda 

exemplen inom olika områden av miljöarbetet fram.

Klimatseminarium
Östersunds kommun, i samverkan med Länsstyrelsen, Läns-

försäkringar och Energikontoret, arrangerade under 2015 

ett klimatseminarium med temat ”Ställ om och anpassa 

hållbart” med över 400 deltagare. Hela seminariet filma-

des av SVT och visades på Tv samt kan ses i efterhand 

på SVT Forum. I samband med klimatseminariet kunde 

deltagarna besöka en Geodome, en kupol som visualiserar 

klimatförändringar och klimatarbete.

Klimatkommunerna
Östersunds kommun har vidare deltagit i arbetet med nät-

verket Klimatkommunerna, genom att bland annat delta på 

nätverksmöten och informera om kommunens verksamhet i 

månadsbrev som går ut nationellt. 

Karin Thomasson, kommunalråd i Östersunds kommun, 

är ordförande i klimatkommunerna. Östersund anslöt sig 

till regeringens utmaning Fossilfritt Sverige inför COP21 i 

Paris och Karin Thomasson var också med på regeringens 
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sidoevent och presenterade Östersunds arbete för fossilfri-

het tillsammans med Göteborg och Stockholm.

Klimatklivet
Naturvårdsverket kom med ett nytt statligt stöd för 

klimatinvesteringar, Klimatklivet, under året. I den första 

ansökningsomgången beviljades två kommunala projekt 

stöd, bioolja och laddinfrastruktur för elfordon. I det ena 

projektet kommer eldningsolja i kommunens fastigheter 

att ersättas med bioolja. I det andra projektet kommer det 

att sättas upp laddinfrastruktur på landsbygden i Fåker, 

Häggenås, Orrviken, Tandsbyn och Lillsjöhögen samt en 

kombinerad event- och infartsparkering vid arenaområdet. 

Dessutom ska laddmöjligheterna i kommunflottan förbätt-

ras, totalt är det 34 laddstolpar och 68 laddplatser.

VEGA
Klimatkommunerna beviljades dessutom stöd till projek-

tet VEGA, där kommunens Måltidsservice och barn- och 

utbildningsförvaltningen deltar. Projektet syftar till att öka 

andelen klimatsmart mat och minska matsvinnet genom 

samarbete och elevinflytande.

Cykelkampen
Under maj deltog Östersund i Cykelkampen, eller Euro-

pean Cycling Challenge, en cykeltävling med 39 deltagande 

europeiska städer. Den gick ut på att så många medborgare 

som möjligt i de deltagande städerna skulle cykla och 

registrera sina resor i en app. Östersunds lag cyklade 41 

810 kilometer, vilket resulterade i att Östersund blev fjärde 

bästa cykelstad i Europa i förhållande till folkmängd. Sam-

manlagt cyklade alla deltagare över 2 miljoner kilometer 

och sparade 412 ton koldioxid. 

Europeiska Trafikantveckan prisades
Östersund utsågs under 2015 till vinnare i European 

Mobility Week Awards för arbetet med Europeiska Trafi-

kantveckan 2014. Priset delades ut i Bryssel den 23 mars 

2015 av EU-kommissionens generaldirektör för miljö och 

EU:s transportkommissionär. Till följd av detta besökte 

samordnare för Europeiska Trafikantveckan från hela 

Europa Östersund i juni 2015. 

Gratis buss till barn
Från och med 1 augusti 2015 får alla barn och ungdomar 

mellan 6-19 år i Östersund åka gratis buss, både i staden 

och på landet. Östersunds kommun, Trafikverket och WSP 

har genomfört en förstudie under maj månad 2015 som 

kommer att följas upp ett år senare för att se hur resvanor 

för olika färdsätt påverkas. 

MIlJÖREDOVISnInG
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FÖRValTnInGSBERÄTTElSE

Kommunstyrelsen
Viktiga händelser under året
Trycket på samtliga berörda verksamheter i kommunen 

har varit stort under året mot bakgrund av den höga 

inströmningen av asylsökande och flyktingar som fått 

uppehållstillstånd. Med anledning av det kritiska läget 

som uppstod under hösten då antalet asylsökande en-

samkommande barn sköt i höjden aktualiserades kom-

munens krisledningsgrupp för att lösa frågor av mer 

akut karaktär. Parallellt med detta har det långsiktiga 

övergripande integrationsfrämjande arbetet fortskridit 

utifrån framtagen handlingsplan. 

Styr- och ledningssystemet Stratsys har satts i drift och 

utbildning av avancerade användare har skett. Breddut-

bildning kommer att ske i början av 2016.

Kommunledningsförvaltningen har lett SKL:s utvärde-

ring Kommunkompassen under hösten. Resultat från 

denna kommer under 2016.

Fastighetsstrateg inom område Styrning har upprätta 

handlingsplan för lokalstrategiska frågor enligt beslut 

i kommunledningsgruppen. Vidare har en lokalgrupp 

startats upp. 

En revidering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys 

har genomförts, som också beslutats av kommunstyrel-

sen. 

Under året har e-tjänsteplattformen lanserats tillsam-

mans med Åre och Berg. I plattformen har det byggts 

ca 35 tjänster och arbetet fortsätter under 2016, både 

med externa och interna tjänster. Kommunen har från 1 

juli övergått till elektroniska medborgarförslag och har 

idag cirka 1 000 registrerade användare. Förstudien 

för regional samverkan är genomförd och presente-

rades i början av oktober, samtliga parter är positiva 

till samverkan. Till regionens samverkansråd i mars 

ska samtliga parter godkänna deltagandet genom ett 

politiskt beslut.

Arbete har under 2015 skett med Tillväxtplanen som 

ledstjärna och utifrån upprättade verksamhetspla-

ner nått de allra flesta mål som är kopplade till den. 

Exempel på aktiviteter och processer som varit aktuella 

under året är:

Strategiska satsningar för ökad tillväxt - ett plan för 

konkreta aktiviteter för att nå målen i kommunens 

Tillväxtplan har färdigställt och beslutats.

nämndernas 
verksamhetsberättelser
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Näringslivskontoret fortsätter utveckla Företagslotsen, 

företagsfrukostar, företagsbesök och nyhetsbrev samti-

digt som arbete med genomförande av Landsbygdsstra-

tegin har pågått.

Ansökan och beslut om The Power Region har skett. 

The Power Region är Jämtlands satsning på datacen-

teretableringar. Projektet har två fokusområden kopp-

lade till datacenteretableringar. Dels arbetas det mot 

lokala företagare med syfte att förbättra affärsmöj-

ligheter inom den snabbt växande datacenterindustrin. 

Dessutom arbetas det samtidigt med att attrahera 

stora datacenteretableringar till regionen. The Power 

Region drivs av Östersunds kommun, Krokoms kommun, 

Jämtkraft Elnät AB och Region Jämtland Härjedalen 

med medfinansiering av Europeiska regionala utveck-

lingsfonden.

Projektet Smart Green Region Mid Scandinavia är ett 

samarbetsprojekt inom ramen för Interreg Sverige 

Norge och det är ett samarbete mellan kommunerna 

Sundsvall, Östersund och Trondheim. Projektet har 25 

partners inom såväl privat som offentlig sektor. Projek-

tet ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos små 

och medelstora företag. 

Under 2015 har vi kunnat se ett ökat antal förfrågning-

ar från företag som vill etablera sig här. 

Verksamheten inom överförmyndarens kansli har varit 

och är fortfarande mycket hårt ansträngd. Ärende-

mängden är fortsatt hög och komplexiteten i ärendena 

ökar. En grupp som ökat markant under det andra halv-

året är ensamkommande barn, vilka omgående skall ha 

en god man förordnad. Rekryteringsarbetet av dessa 

har blivit mycket tidskrävande. 

I början av året slutfördes förstudien om införande av 

elektroniskt arkiv, så kallat e-arkiv. Det fortsatta arbe-

tet har visat att nuvarande modell för arkivredovisning, 

det allmänna arkivschemat med ursprung från 1903, 

behöver förändras. 

Under hösten har en lokal överenskommelse mellan 

kommunen/Arbetsmarknad och lärande och Arbetsför-

medlingen arbetats fram. Den beskriver hur samverkan 

ska ske långsiktigt runt unga arbetssökande. Fokus är 

lagt på de nya arbetsmarknadsinsatserna utbildnings-

kontrakt och traineejobb.

Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa + program 

med aktivitetsstöd) i Östersund per december har mins-

kat med 0,9 % jämfört med samma period föregående 

år. Antalet personer är 2154 = 7,1 %, vilket är lägre än 

rikets 8,0 %. 

Ungdomsarbetslösheten har minskat med 4,6 % men är 

dock fortfarande oroande hög i länet och i Östersund.  

Den totala arbetslösheten ligger på 12,2 % (jämfört 

med riket 13,1 %). Antalet öppet arbetslösa + ar-

betssökande i pro-gram, 18-25 år, är 467 ungdomar. 

Noteras att 64 ungdomar har haft en särskild ungdoms-

anställning i kommunen i december månad. Om de inte 

haft det skulle de troligtvis ingå i arbetslöshetsstatisti-

ken som då skulle ligga på 13,9 %.

Inför sommaren 2015 sökte 1300 skolungdomar ferie-

praktik. 1 253 ungdomar (96 %) fick ett erbjudande 

om praktik och 1 074 ungdomar genomförde. Målsätt-

ning är att alla gymnasieungdomar som söker ska få 

ett erbjudande och målet är uppfyllt med råge. Alla 

gymnasieungdomar, alla från årskurs 9 och 76 % från 

årskurs 8 fick ett erbjudande.

167 ungdomar har varit aktuella för en anställning i 

10-miljonersprogram för unga 18-25 år, ungdomsan-

ställningar, under 2015. Av dessa har arbetsmarknads-

enheten anställt 112 personer. 

28% (31 personer) av de ungdomar som har haft en ung-

domsanställning under 2015 har valt att studera, antingen 

komplettera sitt gymnasiebetyg via lärcentrum (19 per-

soner) eller läsa körkortsteori/ta körlektioner på körskola 

(12 personer). Några ungdomar har idag ett körkort tack 

vare av att de har haft en ungdomsanställning.

34 ungdomar har under året fullföljt sin 6-månaders 

anställning.

I dag (2016-01-18) har 56 ungdomar en anställning 

och vi arbetar med att kartlägga och hitta arbetsplat-

ser till ytterligare 25 ungdomar.

Många ungdomar som anvisas saknar fullständigt gym-

nasium, en del har inte heller avslutat grundskolan.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april att tillföra 

3,5 miljoner kronor till kommunstyrelsens budget för 

arbetsmarknadsprogram 2015. Detta för att skapa 

tillfälliga anställningar i kommunal verksamhet även för 

vuxna som är arbetssökande och uppbär försörjnings-

stöd. Under året har 69 personer påbörjat en arbets-

marknadsanställning.

KOMMUnSTYRElSEn
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KOMMUnSTYRElSEn

Uppdraget innebär stora utmaningar då många i mål-

gruppen står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. En 

del har varit arbetslösa väldigt länge, i många år, det 

kan handla om språksvårigheter för nyanlända eller om 

psykiskt mående mm. och det behövs särskilt stöd. 

Navigatorcentrum är en verksamhet för unga mellan 

16-25 år på väg mot arbete och studier och är både 

en arena för samverkan och en arena för coachning av 

unga.

Navigatorcentrum har tilldelats årets Guldstjärna i Öst-

ersund i kategorin ”Årets serviceföretag 2015”

Navigatorcentrum är den centrala samarbetspartnern 

kring ungas väg mot arbete och studier via ”Arena för 

samverkan”.  

På handläggarnivå finns olika utvecklingsforum och 

träffar med personal från samverkanspartnerna. 

På strategisk nivå finns ENIG (En gemensam ingång) 

som är en grupp kring samverkan runt målgrupper med 

behov av insatser från fler än en myndighet. 

I Arena för coachning har antalet inskrivna har minskat 

något i förhållande till tidigare år. Målgruppen med 

funktionsnedsättningar har dock ökat. 

Inom projektet Erasmus+ har totalt 5 volontärer delta-

git i totalt 3 EVS projekt. 

Navigatorcentrum har i juni avslutat projektet Power 

NAP som två volontärer från Portugal och Estland 

deltagit i. 

Unga i Huset är en lågtröskelarena med ca 15 platser 

i Gamla Tingshuset för unga med behov av stöd kring 

rutiner och social träning. 

 

För tredje gången anordnade Navigatorcentrum och 

ungdomsmottagningen under våren en DISA-kurs till-

sammans. Nio tjejer påbörjade och fem fullföljde. DISA 

är en metod med rötterna i kognitiv beteendeterapi för 

att förebygga stress och depressiva symtom hos unga 

tjejer. 

UVAS är ett länsövergripande projekt med Region 

Jämtland Härjedalen, Regional utveckling som projekt-

ägare. Samtliga kommuner förstärker sina resurser för 

unga utanför arbete och utbildning och på navigator-

centrum påbörjas ett ”START program” med rullande 

4 veckors kurser med ett 15-tal deltagare per tillfälle. 

ÖSA projektet är finansierat av Samordningsförbundet 

i Jämtlands län. En arbetsterapeut har tillförts navi-

gatorcentrum och lärcentrum för personer med någon 

form av funktionsnedsättning.  

antal personer i arbetsmarknadsprogram januari-
december 2015

10 mkr, anställn. Vuxna             69     

10 mkr, anställn. Unga             167  

OSA, SAS, nystart, insteg          95                       

Lönebidragsanst.                        16                          

Feriepraktik                            1 074

Praktik                          89                                                

Navigatorcentrum                      230

UVAS, ESF-projekt                     30

Totalt                     1 770   

I februari månad fattades nationella beslut om statsbidrag 

för yrkesinriktad vuxenutbildning och för lärlingsutbild-

ning 2015. För Östersunds kommun innebar tilldelningen 

att antalet platser mer än halverats jämfört med 2014. 

I augusti månad fattades beslut om extra tilldelning av 

statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxen-

utbildning på gymnasial nivå. För Östersund kommuns 

räkning innebar detta en extra tilldelning på 15 årsstudie-

platser. Totalt sett har Östersunds kommun under 2015 

blivit tilldelade statsbidrag för 44 årsstudieplatser för 

yrkesinriktad vuxenutbildning vilket ska jämföras med 70 

årsstudieplatser under föregående år. Östersunds kommun 

har trots detta ändå kunnat möta den efterfrågan som 

funnit på yrkes- och lärlingsutbildningar. 

Totalt har 2 613 elever studerat grundläggande och 

gymnasial vuxenutbildning under 2015, vilket är en 

minskning mot 2014 med 99 elever. 

Antalet elever i utbildning i svenska för invandrare 

(SFI) har under året ökat. Totalt har 879 elever någon 

gång deltagit i undervisningen under året, vilket ska 

jämföras med 723 elever under 2014. Vid årets utgång 

var 430 elever inskrivna vid utbildningen vilket är 50 

fler än vid utgången av 2014. 

Rektor för vuxenutbildningen och företrädare för 

Jämtlands Gymnasieförbund har förhandlad fram ett 

samverkansavtal som bland annat reglerar vilka vuxen-

utbildningar förbundet ska vara huvudman för fram till 

2017. Avtalet avser vissa yrkesinriktade utbildningar, 

grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning 
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för vuxna. De utbildningar som kommunen överlåter 

huvudmannaskapet för är detsamma som förbundet ti-

digare varit utförare av. Skillnaden är nu att skollagens 

regler efterlevs och att ansvaret för genomförandet 

övergår till förbundet. 

Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet, 

inom Lärcentrum, för 2014/2015 sammanställdes 

under året. Sammanställningen visar på att studiere-

sultaten inom vuxenutbildningen är goda och i nivå med 

rikssnittet. Glädjande är att andelen godkända betyg 

har ökat under de sista åren. 

Genom samlokaliseringen med arbetsmarknadsenheten 

och navigatorcentrum ses fortsatt positiva effekter 

bland annat genom att samarbetet mellan arbetsmark-

nadsenhetens handläggare, navigatorcentrums coacher 

och lärcentrums studie- och yrkesvägledare intensifie-

rats och fördjupats. En ytterligare effekt av flytten är 

att tillgänglighetsgraden för Lärcentrums verksamhet 

har ökat. 

Samarbetet med övriga kommuner i länet kring lärcent-

rafrågor och övriga frågor som berör vuxenutbildningen 

har fungerat bra. Östersunds kommun har tillsammans 

med majoriteten av länets kommuner gemensamt sökt 

statsbidrag för yrkes- och lärlingsutbildningar inom 

ramen för det länsövergripande samarbetet. 

Lärcentrum deltar i projektet BRIDGE som är ett tre-

årigt projekt inom ramen för Erasmus plus. Projektets 

huvudsyfte är att utveckla yrkes- och studievägledning 

för människor med behov av kompetensutveckling. 

Intresset för studier inom vuxenutbildningen är ge-

nerellt fortsatt högt. Trots att antalet elever inom 

SFI-utbildningen har stabiliserats under senare delen av 

2015 är antalet platser högre än budgeterat. Alla som 

har sökt SFI och har rätt till utbildningen får en utbild-

ningsplats inom fem veckor. Skollagens krav är att alla 

som har rätt till SFI får börja sin utbildning inom tre 

månader. 

Förvaltningens sjukfrånvaro

Under perioden 2015-01-01─2015-12-31 är sjukfrån-

varon 7,1%, vilket är en ökning med 3,2%-enheter 

jämfört med motsvarande period 2014. Av den totala 

sjukfrånvaron är 77,4% långtidssjukskrivningar. Per 

december är tolv medarbetare långtidssjukskrivna, 

vilket är en ökning med nio medarbetare jämfört med 

samma 2014.

Förvaltningen arbetar enligt samma åtgärder som kom-

munen i övrigt för att hålla sjukskrivningstalen nere.

KOMMUnSTYRElSEn
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KOMMUnSTYRElSEn

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

när vi själva trivs och känner stolthet, blir det lätt att också välkomna andra hit. Värdskap blir bäst när det 
kommer från hjärtat. I östersund är alla en viktig del av samhället, oavsett vilka vi är, vilken bakgrund vi 
har eller vilka drömmar vi har om framtiden – allt börjar hemma.

Befolkningen ökar i Östersunds kommun. Den 

årliga befolkningsförändringen är + 450 per-

soner. (ökning 2013 var 471 personer)

Resultat   
61 066 personer (preliminär siffra) innebär en ökning 

med + 571 (60 495 - 2014)

Kommunens information på hemsidan till 

medborgarna - värdet är på lägst 90. (SKL 

mätning Kommunernas Kvalitet i Korthet. 

(2013: 88 )  

Värdet för medborgarindex är på lägst 2013 

års nivå (75 %). (Intern mätning, 20 frågor, 

jmf med andra kommuner)

Resultat 
Värde 87. Målet nåddes inte. När ny webb lanseras i 

februari 2016 ökar förhoppningsvis värdet.

Kommunstyrelsen genomför medborgardia-

loger.

En organisation för kommunens fortsatta 

övergripande arbete med medborgardialog 

i olika former ska finnas såväl för förtroen-

demanna- som förvaltningsnivå ska finnas, 

vilken skall främja en mångsidig utveckling 

av dialoger.

Resultat 
Under våren har kommunfullmäktiges demokratibe-

redning påbörjat sitt arbete. Förutom uppdraget att 

främja kommunens demokratiutveckling ingår att 

svara för den övergripande styrningen i kommunens 

arbete med olika former av medborgardialog. Under 

augusti har en förvaltningsöverskridande tjänsteman-

nagrupp tillsatts med uppdrag att vidareutveckla 

processer, uppmärksamma kompetensutveckling etc. 

för arbetet med medborgardialog. Målet nåddes.

Svenska folket har en positiv uppfattning om 

Östersund, i ökande omfattning (2011: 4,1 på 

en 6-gradig skala)

Resultat 
Ingen mätning skedde 2015. Nästa sker 2016. Evene-

mang, medborgardialoger, e-tjänster mm bör påverka 

detta i positiv riktning

Kommunmedborgarna har en positiv uppfatt-

ning om att leva och bo i Östersund, i ökande 

omfattning (2011:4,6 på en 6-gradig skala)

Resultat 
Ingen mätning skedde 2015. Nästa sker 2016. Delvis 

samma som ovan. Även kommunens medverkan på so-

ciala medier och webb kan påverka i positiv riktning.

Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund.
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I östersund är nyfikenhet och kreativitet en stark drivkraft för att skapa innovativa lösningar som gör att 
vi tryggt kan möta framtidens utmaningar.

Antal besökstillfällen utomlands ska öka i för-

hållande till 2014 (17).

Antal utländska besökare till kommunen ska 

öka i förhållande till 2014 (137).

Antal personer i utbytesprogram. 2014 (7)

Antal sökta internationella projekt. 2014 (4)

Antal beviljade internationella projekt. 2014 (4)

Samtliga mått avser den kommunala organisa-

tionen

Resultat   
Målet nåddes. 23 besökstillfällen.

Målet nåddes inte. 52 besökare.

Målet nåddes. 9 personer i utbytesprogram.

Målet nåddes. 4 sökta internationella projekt.

Målet nåddes inte. 3 beviljade internationella 

projekt.

Östersund har en vuxenutbildning och stöd 

för vuxnas lärande som är attraktivt och 

som uppfyller såväl kommuninnevånarnas 

önskemål som företagens behov av utbildad 

personal. Måluppfyllelse för kommunens 

lärandeindex för vuxenutbildning skall vara 

högre än 90% (2014: 93%).

Resultat 
Målet nåddes 

För de punkter som ätts under året ligger lärande-

index på 92%

I östersund upplevs förutsättningarna vara mycket goda att driva företag

Ranking i Svenskt Näringslivs mätning förbättras 

och når topp100 (2014: 144)

SKL:s Insiktmätning förbättras till minst NKI-

värde 70 (2013: 68)

Antal nya företag är minst 350 per år. (2013: 313)

Antal etableringar1 är minst 7 stycken under 2015. 

(2013: 3)

Kommunen har en positiv utveckling med nya och 

fler arbetstillfällen

Antal arbetstillfällen ökar med minst 240 (2013: 

32 827)

Resultat 
Målet nåddes inte (ranking 152)

Målet nåddes (NKI 73)

Målet nåddes. 375 nya företag registrerades

Målet nåddes. 7 etableringar skedde

Målet nåddes inte. 32 933 (+106 dagbefolkning)

Kommunmedborgarna har en positiv uppfatt-

ning om att leva och bo i Östersund, i ökande 

omfattning (2011:4,6 på en 6-gradig skala)

Resultat 
Ingen mätning skedde 2015. Nästa sker 2016. Del-

vis samma som ovan. Även kommunens medverkan 

på sociala medier och webb kan påverka i positiv 

riktning.

I östersund omsätts kunskap till kompetens, utveckling och delaktighet. 

Kommunen anordnar feriepraktik för skolungdomar 

15-18 år under sommaren. Alla gymnasieungdomar 

(100%) som ansöker och är skrivna i Östersunds 

kommun får ett erbjudande om feriepraktik. (2013: 

100%).

Resultat 
Målet nåddes med råge. Alla gymnasieungdomar, 

alla från årskurs 9 och 76% från årskurs 8 fick ett 

erbjudande.

KOMMUnSTYRElSEn
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KOMMUnSTYRElSEn

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 

underlättas och riskerna för utanförskap mini-

meras.

75% av ungdomarna som skrivs ut från Navi-

gatorcentrum går till reguljärt arbete, utbildning 

eller en ungdomsanställning.

Minst 80 ungdomar under 25 år har genomfört 

en ungdomsanställning motsvarande 80 6-må-

naders anställningar.

10% av företagsbesök genomförda av Ar-

betsmarknadsenheten resulterar i jobb eller 

praktik för ungdomar under 25 år.

Resultat   

Målet nåddes inte. 69% har gått till reguljärt 

arbete, 

utbildning eller en ungdomsanställning.

Målet nåddes med råge. 112 ungdomar har haft en 

ungdomsanställning under året.

Målet nåddes med råge. 189 företagsbesök har 

genomförts och 59 ungdomar (31%) har fått jobb 

(40 personer) eller praktik (19 personer).

Kommunmedborgarna har förtroende för 

kommunen, i ökande omfattning (2011: 3,6 

på en 6-gradig skala).

Resultat 
Ingen mätning skedde under 2015. Mätning sker 

2016

I östersund är mänsklig omtanke drivkraften i omsorgen under livets alla skeden.

Värden i SCB:s medborgarenkät, avseende NKI, 

ska ha samma eller bättre värden än förra mät-

ningen.

Resultat 
Ingen mätning skedde under 2015. Mätning sker 

2016

SKL:s utvärderingsinstrument Kommunkom-

passen genomförs 2015.
Resultat 
Genomfördes under hösten. Återkoppling har ännu 

inte skett från SKL:s sida

I östersund är kulturen en drivkraft för utveckling där alla har tillgång till upplevelser och möjlighet att 
själva skapa och uttrycka sig

Kommunstyrelsen stödjer utvecklingen av de krea-

tiva näringarna, till exempel Nationalmuseum Norr, 

genom att stödja och synliggöra befintliga företag 

och genom samverkan med Regionförbundet. Anta-

let företagare inom kulturella och kreativa näringar 

ska öka.

Resultat 
Stödet till Nationalmuseets investering är inte 

utbetalt då beslut om det statliga stödet fattades 

sent på året.

I övrigt har kommunen under året beslutat stötta 

projekt inom området, som exempelvis kulturkraf-

ten För att mäta om antalet företag inom kultur 

och kreativa näringar har ökat behöver särskilda 

data beställas av t.ex. SCB. Beslut om avgräns-

ning och hur detta resultat ska mätas tas under 

2016 av kommunledningsgruppen.

Kommunstyrelsen stimulerar aktivt 7 stora 

(minst 8 000 besökare) arrangemang. (2013: 

10)

Resultat 
Målet nåddes. Bland arrangemangen märks Me-

lodifestivalen, världscuper i längd och skidskytte 

samt Storsjöyran. Andra exempel är Storsjöcupen 

och Jämtlands stora pris i trav.
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Kommunen är en av Sveriges mest attraktiva 

och spännande mötesplatser och antal kommer-

siella gästnätter på camping, hotell och vand-

rarhem 2015 ökar med minst 9 000 gästnätter/

år. (2013: 335 750, 2014:349 180)

Resultat   
Antal gästnätter uppgick till 390 000 (prel. siffra). 

Ökningen var 40 000 och målet nåddes. Kommun-

styrelsens extra anslag (600 tkr) för marknadsfö-

ring i Norge har gett god effekt.

I östersund finns tillgång till attraktiva boenden både i stad och på landsbygd anpassade för livets olika 
faser.

Kommunen medverkar till att hålla planberedskap 

för villatomter och flerbostadshus för att kunna 

möta marknadens efterfrågan.  Det ska finnas 

disponibel tomtmark för industriändamål. 

•	 Kommunen tillhandahåller årligen ny mark för 

byggande av 175 bostäder (villatomter och 

mark för flerbostadshus)

•	 Kommunen säljer mark för 125 bostäder för 

(villatomter och mark för flerbostadshus)

•	 Kommunen tillhandahåller minst 10 hektar 

disponibel tomtmark för småindustriändamål i 

två olika områden

Resultat 

Målet nåddes. 

Målet nåddes. 25 villatomter och mark för 200 

bostäder har sålts under året.

Målet nåddes. Mark finns i Lugnvik och Torvalla.

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveck-
lingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Klf arbetar med helhetssyn och arbetsglädje i en 

attraktiv miljö och når eftersträvade kännetecken 

som tillgänglighet, positivt bemötande, engagemang 

kompetens och inflytande.

Värdet utifrån enkätsvar från förtroendevalda och 

från förvaltningar är lägst:4,8/4,8 (2013: 4,2/4,8).

Resultat 

Målet nåddes från förtroendevalda. 5,1

Målet nåddes inte för förvaltningsledningarna. 4,5

Kommunmedborgarna ser Östersunds kommun 

som en attraktiv arbetsgivare (inga tidigare 

värden).

Resultat 
Ingen mätning skedde 2015.

Hälsa och arbetsmiljö: arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsätt-
ningar för ett hållbart arbetsliv

Sjukfrånvaron ska inte öka och överstiger inte 

4 %. Högst 4 % (2013: 4,0 %)
Resultat 
Sjukfrånvaromålet nåddes inte. Utfallet blev 7,1 

% (av sjukfrånvaron är 77,4 % långtidssjukskriv-

ningar/12 medarbetare) 

KOMMUnSTYRElSEn
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KOMMUnSTYRElSEn

Ekologiskt hållbart samhälle

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030

Östersunds kommun är ledande i gröna 

transportfrågor bland annat genom projektet 

Green Highway. Kommunen är offensiv och 

söker samarbete med andra ledande aktörer 

och växlar upp medel inom området. 

Antal projektansökan

Tillgång till fossilfriabränslen ökar, t ex bio-

gas, el och vätgas.

Procentuell ökning av laddbara elbilar

Biogasanvändning

Andelen tjänsteresor med tåg i förhållande 

till flyg ska öka, i enlighet med Östersunds 

kommuns resepolicy.

 (2014=57% tågresor)

Resultat   
Ansökan har gjorts för Smart Green Region (total-

budget 32 mnkr). Målet nåddes.

Målet nåddes. Ökning av laddbara bilar är 72 %

Målet nåddes. Såld mängd gas ökade med cirka 4 %

Data finns endast tillgängligt på kommunnivå. Målet 

nåddes inte. Andel tågresor 2014 var 57 % och 2015 

51 %. Datat omfattar inte flygresor utanför Sverige, 

Norge, Danmark.

I östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker

2016 ska kommunen ha integrerat lednings-

systemet för hållbar utveckling i ordinarie 

budgetprocess (mål- och styrkedjan). Påbör-

jad tillämpning av ledningssystem sker under 

2015, dvs. fullt ut i budget 2016.

Resultat 
Arbetet pågår och blir fullt integrerat 2016.

Samordning av arbetet med en inventering av 

material, varor och kemikalier för att kart-

lägga förekomsten av ämnen som kan vara 

skadliga för människors hälsa och miljön. 

Under 2015 är alla förskolor inventerade.

Andel förskolor där inventering är genomförd.

Resultat 
Inventering har skett under sommaren. Målet nåddes.

Under 2015 har kommunen inlett processen 

om att skapa kommunala naturreservat. Start 

av processen sker 2015.

Resultat 
Målet nås. Ärende uppstartat för Östberget, Frösön, 

Lillsjön.
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Resultat, indikatorer Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Tillväxtprogram (uppföljning av mål)

Antal invånare 31/12 59 956 60 495 61 066

% förändring +0,8 %
+533 

+0,88 %
+571

+0,84 %
Antal företag i kommunen1 6 830 6 983 7 097

% förändring +0,8 % +2,2 % +1,2 %

varav nyetablerade företag2 313 341 375
Antal etableringar 3 8 7

Antal kommersiella gästnätter hotell och vandrar-

hem
334 571 349 180 389 981

Antal säljbara villatomter 31/12 63 48 28
Antal nyproducerade lägenheter 31/12 77 67 112

Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) 29 834 29 982 -
Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkom-

mit/försvunnit i kommunen? (antal per 1000 inv.) 

Källa: SCB:s företagsregister
+373 +48 -

Förvärvsintensitet i % 3              79,2 % 79,3 % -
Här är det bäst att bo, Tidningen Fokus (värde 

2014:27)
125 27 41

Nils Holgerssons avgiftsstudie, rang av 290 
kommuner

10 11 13

Antal besökstillfällen utomlands 38 87 23
Antal utländska besökare till kommunen (organisa-

tionen)
151 100 52

Demokrati och Medborgardialog
Andel av kommunens röstberättigade som röstade i 

senaste kommunvalet4
- 82,3 % -

Andel av kommunens röstberättigade som röstade i 

senaste Europaparlamentsvalet5
- 82,3 % -

Informationsindex6, webben 88 % 87 % 87 %
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en 

enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar7  
81 % 100 % 98 %

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 

kommunen via telefon för att få svar på en enkel 

fråga får kontakt med en handläggare8

52 % 63 % 66 %

Hur många av medborgarna uppfattar att de får 

ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel 

fråga till kommunen9

72 % 84 % 86 %

Medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv 

plats att leva och bo i (SCB-index 1-100)10  
66 69 -

Medborgarna upplever att kommunen är en trygg 

plats att leva och bo på (SCB-index 1-100)11
63 63 -

Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över 

kommunens verksamhet? (SCB inflytande index 1-100)
39 44 -

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att 

delta i kommunens utveckling
75 % 69 % 78 %

1. Källa: Bolagsverket, registrerade företag

2. Källa: Bolagsverket, registrerade företag

3. Källa: SCB, andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år 

4. Källa: SCB, Redovisas i % av befolkningen. Hur stor är utpend-
lingen i kommunen för att arbeta utanför kommunen

5. Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till 
antal röstberättigade år 2006, (rikssnitt)

6. Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till 
antal röstberättigade (rikssnitt)

7. Information till medborgare på webben – Östersunds resultat i jmf 
med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

8. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnitt-
ligt värde i (67/130)kommuner

9. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnitt-
ligt värde i (67/130)kommuner

10. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnitt-
ligt värde i (67/130)kommuner

11. Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking totalt (1-290 kom-
muner)

KOMMUnSTYRElSEn
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KOMMUnSTYRElSEn

Resultat fortsättning Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

näringsliv 
Antal företagsträffar 10 7 11

Antal företagsbesök via Näringslivskontoret 112 150 215
Antal företagsbesök via Arbetsmarknadsenheten 94 151 189
Placering i Sv. Näringslivs kommunranking 12 191 144 152
NöjdKundIndex i SKL:s undersökning 68 - 73
Antal företag i den sociala ekonomin 13 142 141 138
arbetsmarknad
Antal inskrivna på Navigatorcentrum 423 302 260
Antal anställda/ antal tjänster, lönebidrag 24/17,5 22/16,5 16/11,75
Antal anställda, feriepraktik 1 083 951 1 074
Antal deltagare vuxenutbildning (heltidsstud) 2 475 2 712 2 613
Antal deltagare svenska för invandrare (SFI) 610 723 879
Miljö
Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar 61 % 63 % 56 %
Andel inköpta ekologiska livsmedel 15 % 20 % 20 %
Folkhälsa
Andel arbetssökande ungdomar 18-24 år (avser 

oktober)  (AF)
18,9 % 16,9 % 12,3 %

Andel elever i åk 8 som tycker att de har möjlighet 

att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i 

kommunen (LUPP)
- - -

Ohälsotalet bland kommunens invånare (dagar)14 - 11,3 14,0
Andel studerande som går ut gymnasiet med full-

ständigt betyg
91,7 % 88 % 87 %

Medarbetare
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid, 

klf
4,0 % 3,9 % 7,1 %

Fördelning kvinnor/män i %, klf 70/30 70/30 70/30
Ledarskapsindex 78 77 -
MMI 81 80 -
Andel anställda med utomnordisk bakgrund 5,2 % 4,2 % -
Arbetar aktivt med likabehandling 70 74 -
Stressindex 71 69 -
Utvärdering kvalitet

Resultat  kvalitetsutvärdering, klf (skala 1-6) 4,2/4,8 5,2/4,6 5,1/4,5
Kr/invånare  

Nettokostnad/invånare, kommunstyrelsen
3 799 3 673 3 837

12. Källa: Bolagsverket, registrerade företag

13. Fr o m 2013 mäts totala antal studenter under året. Tidigare mättes 
antal studerande omräknat till heltidsstuderande

14. Källa: Försäkringskassan, Redovisas som summan av dagar med utbe-
tald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabilitetspenning samt dagar 
med sjuk- och aktivitetsersättning – divideras med befolkningen 16-64 år.
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Resultat, i jämförelse med andra kommuner Utfall Utfall Utfall
2012 2013 2014

Informationsindex16, webben  Samtliga kommuner 

2015:80%
88 % 87 % 87 %

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en 

enkel e-postfråga får svar inom två arbetsdagar17   

Samtliga kommuner KKiK 2015: 84%
81 % 100 % 98 %

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 

kommunen via telefon för att få svar på en enkel 

fråga får kontakt med en handläggare18  

Samtliga kommuner KKiK 2015: 46%

52 % 63 % 66 %

Hur många av medborgarna uppfattar att de får 

ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel 

fråga till kommunen19   

Samtliga kommuner KKiK 2015: 94%

72 % 84 % 86 %

Medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv 

plats att leva och bo i (SCB-index 1-100)20    

Samtliga kommuner 2014:61
66 69 -

Medborgarna upplever att kommunen är en trygg 

plats att leva och bo på (SCB-index 1-100)21     

Samtliga kommuner 2014:61
63 63 -

Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande 

över kommunens verksamhet? ( SCB inflytande index 

1-100) Samtliga kommuner 2014:41
39 44 -

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att 

delta i kommunens utveckling  

Samtliga kommuner 2015:80
75 % 69 % 78 %

Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar  

Samtliga kommuner KKiK 2015: 34%
61 % 63 % 56 %

Andel inköpta ekologiska livsmedel. Samtliga kom-

muner KKiK 2015: 25%
15 % 20 % 20 %

15. Medelvärde, svar från förtroendevalda i kommunstyrelsen/förvalt-
ningsledningar

16. Information till medborgare på webben – Östersunds resultat i jmf 
med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

17. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt 
värde i (67/130)kommuner

18. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt 
värde i (67/130)kommuner

19. Källa: Extern mätning– Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt 
värde i (67/130)kommuner

20. Källa: SCB, Medborgarindex. Östersunds resultat i jmf med genom-
snittligt värde i (67/130)kommuner

21. Källa: SCB, Medborgarundersökning. Östersunds resultat i jmf med 
genomsnittligt värde i (67/130)kommuner

KOMMUnSTYRElSEn
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KOMMUnSTYRElSEn

Årets resultat ekonomi
Drift 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda behov gav ett överskott med 5,3 mnkr.

Kommunstyrelsens anslag för lönebuffert gav ett över-

skott med 5,2 mnkr.

Kommundirektörens anslag gav bl. a överskott för kom-

biterminal med 3,3 mnkr då inget bygge har skett.

Större överskott återfinns vid bidraget till Jämtlands 

räddningstjänstförbund visar ett överskott (+2,0 mnkr) 

och anslaget för bidrag till Nationalmuseum Norr (+1,1 

mnkr) vilket inte betalades ut då alla övriga medfi-

nansiärer var klara under året. Bidrag till Jämtlands 

gymnasieförbund har visar ett överskott med 1,9 mnkr.

Noterbara underskott finns på politiska anslagen med 

-962 tkr. Ett skäl här är tidigare beslutade effektivise-

ringar/besparingar som inte tagits hem.

Anslaget för stora arrangemang (budget 2,0 mnkr) 

gav ett underskott på -3,2 mnkr. Anledning var främst 

världscup i längdåkning och Melodifestivalen.

Anslaget för chef-/ledarutveckling gav ett överskott 

på 1,2 mnkr beroende på förskjutningar i tidplanen för 

chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. Anledning är 

främst att förvaltningarna inte mäktar med att tillsätta 

alla platser i de planerade grupperna, varför genomför-

ande förskjuts.

Mark- och Exploateringskontoret har ett underskott 

på -1,2 mnkr. Detta beror på att Jämtlands Gymnasie-

förbund under hösten flyttade ut ur Palmcrantzskolan, 

medan man fortsatt har kostnader för ett förvaltarav-

tal för fastigheten. 

Arbetsmarknadsenheten visar ett överskott med ca 3,6 

miljoner kronor. Förklaring är dels att den nya kommu-

nala insatsen arbetsmarknadsanställningar för vuxna 

25-65 år, inte kunde starta som planerat under våren 

då överenskommelse inte kunde träffas med Kommunal, 

verksamheten kom igång först i slutet av september. 

Årets resultat för Lärcentrum visar på ett överskott på 

1,3 miljoner kronor. Osäkerheten kring statsbidragen 

för yrkesvux och lärlingsutbildningar för 2015 har fått 

effekt på utfallet. På grund av sena tilläggsbeslut om 

statsbidrag har det varit svårt för verksamheten att 

antal elever i nivå med de tilldelade statsbidragen. 

Investeringar
Investeringsbudgeten påverkas kraftigt av tre poster. 

Östersunds arena är fortfarande inte slutreglerad pga. 

tvistigheter. Det innebär att det krävs ytterligare ett år 

med ombudgetering av budgetsaldo (13,8 mnkr). Nu till 

2016.

Den andra posten är förvärvet av Lillsjöhögen 2:10 som 

handlar om en tomt för framtida datacenteretablering. 

Denna post var inte budgeterad men ett särskilt beslut 

togs av kommunfullmäktige 2015-03-19  §39. Slutligen 

finns en försäljning av Ängegården med ett försäljnings-

belopp på 19,3 mnkr.
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Framtid 
Vad gäller flyktingmottagandet har en rad lärdomar 

dragits utifrån de insatser och processer som påbörjats 

under året. Flertalet av dessa kommer att vidareut-

vecklas i 2016 års handlingsplan samt i den långsiktiga 

integrationsstrategin. Ett särskilt prioriterat utveck-

lingsområde under 2016 är att lägga ett samordnat 

fokus på insatser som syftar till att bättre tillvarata ny 

kompetens och skapa förutsättningar för ett ökat delta-

gande i arbetslivet för nyanlända. 

Arbetsbelastningen för överförmyndarnämndens kansli 

har varit ansträngd under en längre tid, vilket tillsam-

mans med det höga mottagandet av ensamkommande 

barn under 2015 inneburit en hög påfrestning för orga-

nisationen. Den kommande frekvensen med ensamkom-

mande barn blir därför av mycket stor betydelse. En 

god beredskap finns dock för närvarande att hantera 

uppdragen som gode män för ensamkommande barn.

En planering har gjorts för att under 2016 genomföra 

en upphandling av e-arkiv via SKL/Kommentus ram-

avtal. Införande av e-arkiv kommer tillsammans med 

en förändrad modell för arkivredovisningen att på sikt 

förbättra tillgängligheten för kommunala handlingar.

Många av de personer, 18-65 år, som anvisas till 

arbetsmarknadsenheten för en arbetsmarknadsåtgärd 

står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Detta oavsett 

Resultaträkning  Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Intäkter 80,7 96,5 95,9
Kostnader -515,5 -535,8 -558,1
Kommunbidrag, årsbudget 450,1 472,9 496,9
Kommunbidrag, tilläggsbudget 5,9 -0,3 -11,6
Resultat 21,2 33,3 23,1

Investeringar Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Östersunds arena 107,0 9,6 4,7
Inventarier - 0,2 0,2
Digitala infartsskyltar - 0,1
 Mindre markförvärv 3,4 4,2 1,9
Thomée 2,9
Förvärv Lillsjöhögen 2:10 - 14,4
Försäljning Ängegården - -19,3
Övriga försäljningar - -5,3 -0,5

SUMMa 8,7 4,4

om de är initierade från Arbetsförmedlingen eller social-

förvaltningen. En del har varit arbetslösa väldigt länge, 

i många år, det kan handla om språksvårigheter för 

nyanlända eller om psykiskt mående mm. och det behövs 

särskilt stöd. Uppdraget innebär stora utmaningar och 

det finns behov av att bygga upp egna arbetstränings-

platser/lågtröskelaktiviteter.  

Projekt UVAS (unga som varken arbetar eller studerar), 

där Region Jämtland Härjedalen är projektägare, kom-

mer att vara starten på ett bättre regionalt samarbete 

i länet runt metoder kring ungdomar, arbetsmarknads- 

och utbildningsfrågor.

Den nytecknade lokala överenskommelsen med arbets-

förmedlingen kring unga kommer ytterligare stärka och 

förtydliga det samarbete som redan finns mellan Ar-

betsförmedlingen och kommunen, huvudsakligen genom 

område arbetsmarknad och lärande. 

Regeringen har aviserat mer stadigvarande satsningar 

på vuxenutbildningen vilket kommer att underlätta 

planeringsarbetet för verksamheten. Statsbidragen för 

2016 förväntas ligga på nivå med 2014 års utfall, vilket 

är en klar förbättring mot utfallet för 2015. Ökningen 

av antalet SFI-elever kommer att fortsätta även under 

nästa år, men ökningen kommer enligt prognosen inte 

vara så stor som under 2015. Den stora ökningen av 

KOMMUnSTYRElSEn
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KOMMUnSTYRElSEn

antal elever i utbildningen, som en direkt effekt av flyk-

tingsituationen, beräknas komma först under 2017. På 

sikt kommer detta innebära kraftigt ökade kostnader 

för utbildningen. En vidare konsekvens av ökningen av 

SFI-elever är att antalet elever i grundläggande vuxen-

utbildning kommer öka under 2016-2017. Ökningen av 

det totala antalet elever inom vuxenutbildningen kom-

binerat med regeringens förslag om rätt till kommunal 

vuxenutbildning samt de nya lagkraven om rätt till 

vägledning inför studier kommer innebära att behovet 

av studie- och yrkesvägledning ökar. 

Det långsiktiga målet som inryms under den ekono-

miska hållbarhetsdimensionen säger att Östersunds 

kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Med 

utgångspunkt från det ska det arbete som påbörjats 

kring stolthet och ambassadörskap fortsätta med 

insatser för att bli en än bättre arbetsgivare. Genom 

detta skapar vi också bättre förutsättningar för kom-

petensförsörjningen som är en av framtidens viktigaste 

frågor, då bristen på vissa yrkeskategorier blir allt mer 

påtaglig. Det påbörjade arbetsgivarvarumärkesarbetet 

blir en viktig faktor i kompetensförsörjningsarbetet. 

Detta kommer att gå hand i hand med uppdraget att ta 

fram en gemensam värdegrund för hela kommunen, ett 

uppdrag som påbörjas 2016 och som kommer att fortgå 

under många år. 

Den ökande sjukfrånvaron är ett stort orosmoment. 

Sedan 2011 har trenden varit negativ och sjukfrånva-

ron ligger nu på 8,4 %. Det finns arbetsplatser vars 

sjukfrånvaro överstiger 20 %. En extra resurs kommer 

att anställas för att arbeta uteslutande med sjukfrånva-

roproblematiken. Ett flertal projekt och insatser i sam-

arbete med företagshälsovården kommer att genom-

föras och mycket fokus kommer att läggas på stödet 

till cheferna i syfte att ge dem bättre förutsättningar 

att arbeta med att minska nuvarande, och motverka 

framtida sjukskrivningar. 

Från mars gäller en ny arbetsmiljöföreskrift om orga-

nisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften förtydli-

gar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom 

ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och är 

anpassad efter dagens moderna arbetsliv. Kraven på 

arbetsgivaren blir tydligare när det gäller ohälsosam ar-

betsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

Förutom behov av omfattande utbildningsinsatser kan 

den nya föreskriften komma att påverka verksamhets-

planering och annat. Arbetsmiljöverket uttrycker att 

arbetsgivarens kostnader kan komma att öka, men att 

detta sannolikt kommer att tjänas in på lägre kostnader 

för sjukfrånvaro och rehabilitering. 

AnnSofie Andersson 

Ordförande

Anders Wennerberg 

Förvaltningschef
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Utförarstyrelsen
Teknisk förvaltning

Viktiga händelser under året
•	 Ny förvaltningsorganisation infördes årsskiftet 

2014/2015 med fem nya enheter: Gatuenhet, Fordon-

senhet, Park och fritid, Arenabyn och Storsjöbadet.

•	 Projekteringen av förvaltningens samlokalisering till 

PC-skolan har fortlöpt enligt planen. Det har även på-

börjats en utvändig planering av Fagerbackens område.

•	 Större investeringsprojekt inom Fastighet som under 

året färdigställts: Hus-X Gymnasiebyn, LSS-boende 

i Ope, Bringåsen skola och klimathuset vid Furulund. 

Investeringsprojekt som påbörjats: förskola vid Jamtli 

och Remonthagen samt utredning om Storsjöteatern

•	 Större underhållsprojekt: Underhållsåtgärder som 

gjorts är målning av några förskolor samt obligatoriska 

ventilationskontrollsåtgärder (OVK) samt att Storsjö-

badet följer åtgärderna enligt projektplanen (avfukt-

ningsaggregat, renovering pooler och belysningsåtgär-

der samt fortsatt renovering av kemrum utebadet )

•	 Under året togs en solcellsanläggning i drift på ett 

LSS-boende i Ope. Anläggningen genererar ett över-

skott på el under sommarmånaderna. 

•	 Provkörningar av membranfilter för Minnesgärdet 

och Näs är avslutade med gott resultat. Under året 

fattades också beslut om att gå vidare med dessa 

investeringar, nästan på dagen fem år efter cryptospo-

ridiumutbrottet.

•	 Arbetet med den kommunövergripande VA-planen har 

påbörjats samt att ansökan om nya vattenskyddsom-

råden för Tandsbyn och Häggenås är inlämnade till 

länsstyrelsen.

•	 I början av 2015 fick renhållningen klartecken från 

Jordbruksverket för en provperiod med nya komposte-

ringsmetod. Trots en rejäl höjning av taxan för sopor 

till förbränning har mängden avfall inte minskat. Den 

totala mängden insamlat hushållsavfall har minskat 

med enbart 23 ton under 2015.  

•	 All transportpersonal har genomgått yrkeskompe-

tensutbildningen som krävs för yrkeschaufförer som 

kör tunga lastbilar. Utbildningen behöver förnyas vart 

femte år samt att Fordonsenheten har ett nytt uppdrag 

där kommunens bokbuss är bemannas med personal 

från enheten.

•	 På sommarhalvåret har Gatuenheten genomfört 

många projekt med att trafiksäkra för oskyddade 

trafikanter. I detta kan nämnas bl.a - övergångställe 

på Trondheimsleden, cykelöverfart Odenskogsvägen 

och nyanläggning av 3 kilometer gång- och cykelväg på 

Frösön.

•	 Gatuenheten har även lagt 2 773 ton s.k. ”Green 

asphalt”, ca 26% av den totala mängden utlagd asfalt. 

Green asphalt är en process som ger en beläggning 

med betydligt mindre arbetsmiljö-, miljö- och energipå-

verkan än konventionell asfalt. Processen innebär att 

tillverkningstemperaturen sänkts från 150° C till 120° 

C.”

•	 Storsjöbadets viktigaste attraktion Magic Eye är om-

byggd och är i full drift och badet hade en bra sommar 

trots vädret, med ca 5 000 fler besökare än föregående 

sommar. Storsjöbadet stängdes för allmänheten i en 

månad pga underhållsarbeten.

•	 Skidstadions ombyggnadsprojekt har löpt på enligt 

plan med exempelvis ny asfalt på ca 1 mil och ett ny 

miljöstation för källsortering. En av skidbroarna är 

färdigmålad. På Skidstadion har vi också påbörjat en 

utredning av att öka vattentillgången för snötillverk-

ningen samt påbörjat arbetet med VM i skidskytte 

2019. 

•	 ”Renare stad” är ett projekt som Park & Fritid driver 

och ansvarar för. Det består till största delen av perso-

ner via arbetsmarknadsenheten och skolungdomar som 

håller snyggt och rent på gator, torg och parker  i hela 

kommu-nen under sommaren

•	 Campingens sk lågsäsong låg på ungefär samma nivå 

som förra året medan sommarsäsongen blev något 

sämre än förra året. Campingen har erbjudit boende 

för ensamkommande barn med totalt 100 bäddar vil-

ket inneburit att bokade gäster erbjudits annat boende 

vid andra anläggningar. Endast 6 stugor har funnits för 

turistboende.

•	 Biogasverksamheten hade under årets början smärre 

tekniska problem som förvärrades under sommaren. 

De kompressorer som förstärker trycket vid tankning 

hade problem med både mekanik och automation, 

vilket medförde störningar i leveransen till kund.

•	 Flyktingmottagandet fortsätter att öka och det syns 

ingen uppbromsning av nyanlända flyktingar trots att 

det kommer färre till landet för tillfället, vilket beror på 

att det finns många på asylhemmen som inte har hun-

nits utredas än och fått sin kommunplacering.

•	 Fyra nya HVB-hem (hem för vård eller boende) för 

ensamkommande flyktingbarn har öppnats, trots det 

så är det brist på platser samt 13 bostadsrätter har 

inköpts för flyktingboende.

UTFÖRaRSTYRElSEn
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Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Teknisk förvaltning skall offensivt stimulera till en god miljö och positiv utveckling av kommunen genom att 
med hög servicenivå tillgodose kunders behov och förväntningar

Renhållning: Minska mängden avfall till 

förbränning så att högst 175 kg/person och 

år går till förbränning år 2016. Delmål 2015: 

178 kg/person

Målet är inte uppfyllt.

192 kg/pers enbart brännbart,  216 kg / pers inkl 

matavfall som går till förbränning (från livsmedelsbu-

tiker)

Renhållning ska genom effektiviseringar 

minska kostnaderna för insamling av säck 

och kärlsopor per innevånare med 10% inom 

en 6-årsperiod, vilket motsvarar ca 1,4 Mnkr. 

Basår är 2009.

Målet inte uppfyllt

9,36% jämfört med basår

Vatten: Andelen prover på dricksvattnet som 

är tjänligt med anmärkning skall från 2015 

minska jämfört med 2011. 

2011:12% av proverna (49 av 410) tjänligt 

med anmärkning. 

Målet är uppfyllt.

Resultat 5,4%

Förvaltningsgemensamt:

Under 2015 ska minst fem processkartlägg-

ningar ha genomförts.

Målet är inte uppfyllt.

Antal genomförda: 4

Ökat nöjd – inflytande – index i scb:s medborgarundersökning. Förbättras jämfört med värdet 2011 (42).

Medverka i medborgardialoger tillsammans 

med beställaren
Målet är inte uppfyllt.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Mångfald: östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av 
mångfald och där alla medarbetare värderas lika.

Effektmål

Den totala andelen kvinnor inom teknisk 

förvaltning (exkl. LoB, BoP, Camping, Stor-

sjöbadet och Staben) ska öka jämfört med 

föregående år.   

nyckeltal 
Målet är uppfyllt.

Av förvaltningens (exkl. LoB, BoP, Camping, Storsjö-

badet och Staben) tillsvidareanställda medarbetare 

är 11,0% kvinnor (10,1% 2014) och 89,0% män 

(89,9% 2014 
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Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Fastighet: 

Energianvändningen per kvadratmeter i våra 

fastigheter skall 2020 vara minst 25% lägre 

än år 1995.

Delmål 2015: 23,5%

Delmålet är uppfyllt.

Energianvändningen har under perioden 141001-

150930 minskat med 25,1% jämfört med samma 

period 1995.

Fastighet: Storsjöbadet ska minska sin 

energianvändning per kvadratmeter med 

minst17% till 2030 jämfört med 2013*. 

Delmål 2015: 3% lägre än 2013                 

            Delmål 2020: 9% lägre än 2013

* OBS annat basår än inriktningsmålet.

Delmålet är uppfyllt.

Energianvändningen har minskat med 3,2% under 

perioden 141001-150930 jämfört med 2013. 

Vatten: Energimängden ska minskas med 

20%/m3 producerad mängd dricksvatten till 

2030 jämfört med 2010.

Delmål 2015: En energieffektiviseringsplan 

som minskar den totala energianvändningen 

med 20%/m3 producerad mängd dricksvat-

ten vid Minnesgärdets vattenverk till 2030 

jämfört med 2010 förutsatt att Vatten 

Östersunds anläggningarna finns kvar och har 

samma utrustning.

Delmålet är uppfyllt.

Energieffektiviseringsplanen är upprättad. 

Energianvändningen på Gräfsåsen respektive 

ÅVC ska minska med 20%/m2 2030 jämfört 

med 2010.

Delmål 2015: minska med 5% jämfört med 

2010.  

Delmål 2020: minska med 10% jämfört med 

2010

Målet är delvis uppfyllt.

Gräfsåsen: 

Delmålet är inte uppfyllt.

Energianvändningen har ökat med 66%. 

ÅVC:erna: 

Delmålet är uppfyllt. Energianvändningen har minskat 

med 48%.

Åtgärder utifrån energideklaration på Cam-

pingen:

Delmål 2015: Minst 2 åtgärder  

Delmål 2020: Minst 3 åtgärder

Delmålet är uppfyllt.

Två energiåtgärder är genomförda. 

Bygg och Projektering

Utforma mål till beställaren som innehåller 

minst en energieffektiv inriktning. Högsta 

prioritet gäller energiförbrukning i drift ex 

lokaler, installationer mm.

Målet är uppfyllt.

Inget projekt där energieffektiviseringar varit möjliga 

att föreslå har varit aktuella, men som miljöförbätt-

rande åtgärd har föreslagits att matarvattenledningen 

till Skidstadion från Storsjön blir som föreslogs i 

projekteringen flyttad längre ut från stranden, vilket 

medför mindre påverkan av bottenfaunan. 

UTFÖRaRSTYRElSEn
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Förvaltningsgemensamt:

Teknisk förvaltnings enheter ska minst två 

gånger per år informeras om miljömålen på 

sina arbetsplatser.  

Delmålet är uppfyllt. 

Alla enheter har informerat om miljömålen på sina 

arbetsplatser.

Teknisk förvaltning

Fossilbränslefria tunga fordon, motorredskap 

och traktorer. 

En kartläggning genomförs under 2015 för 

att se vilka fossilbränslefria alternativ som 

finns

Målet är uppfyllt.

Kartläggningen är genomförd.

Bränsleförbrukningen i liter/mil samt liter/

timme mätt i bensinekvivalenter ska minska 

med x% år 2015 jämfört med basåret 2010.

Renhållningen 5% och Gatukontoret 1%

Gatukontoret * basår 2010 (ny enhet fr.o.m. 

2015)

*) Enheterna som ingår är Gatuenheten, 

Fordonsenheten samt endast Parken (Park & 

Fritid)

Målet är delvis uppfyllt 

Gräfsåsen: Snittförbrukningsförändring nov 2014-okt 

2015 jmf samma period 2010: ökat 4,8% (1,9 m3).

Insamlingen: Snittförbrukningsförändring okt 2014-

sep 2015 jmf samma period 2010: sparat 15% (13,4 

m3).

ÅVC: Snittförbrukningsförändring personbil nov 

2014-okt 2015 jmf samma period 2012: sparat 7,7% 

(73 liter).

Målet är uppfyllt. 

Gatukontoret*: Snittförbrukningsförändring nov 2014 

- okt 2015 jmf samma period 2010: sparat 10,5% 

(5,8 m3). Observera att bränsleuppföljningen 2015 

för Gatuenheten, Fordonsenheten och Park endast 

baseras på några få fordon.

Andel fossilbränslefria fordon i teknisk för-

valtnings lätta fordonspark (<3,5 ton) ska år 

2015 vara: 

Gatukontoret: 50%;  Fastighet:       75%

Vatten:       70%;   Renhållning:   60%

Målet är delvis uppfyllt. 

Andelen fossilfria lätta fordon är hos: Gatukontoret 

58% ; Fastighet 78% ; Vatten Östersund 65% ; 

Renhållning 60%. 

Oljeförbrukning/Fastighet

Oljeförbrukningen i våra fastigheter ska 2030 

vara 100% lägre än år 2010.                     

Delmål 2015: 0%                  

Delmål 2020:10% 

Delmålet är uppfyllt.

Oljeförbrukningen under perioden 141001-150930 

uppgår till en minskning med 43,7% jämfört med 

basåret.

Reservkraftaggregat t.ex. Vatten

En kartläggning genomförs under 2015 för 

att se behovet och omfattningen av reserv-

kraftaggregat på vattens anläggningar.

Målet är uppfyllt.

Kartläggningen är genomförd.
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I kommunfullmäktiges inriktningsmål: i Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Fastighet: 

Under 2015 ska minst en fastighet vara 

utredd avseende förekomst av farliga kemi-

kalier.

Målet är delvis uppfyllt. 

Önegården är inventerad med avseende på byggnads-

material samt ålder. Djupare analyser krävs för att 

helt utesluta förekomst av kemikalier.

Resultat, indikatorer Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Effektmål; Verksamhet, Personal + Miljö 

Verksamhetsmål

Renhållning
Minska avfall förbränning [Kg/Person] 182 198 192

Minska kostnaderna för insamling i [%] 7,3 4,3 9,4

Vatten
Andelen prover tjänligt med anmärkning [%] 7 4,3 5,4
Personalmål

Andelen kvinnor spec. enheter [%] (Nytt) 10,8 10,1 11,0
Medborgardialog 2 0 0
Miljö
Fastighet:

Energianvändning per kvadratmeter i våra fastigheter 

(exkl. Storsjöbadet) jmf 1995. [%]

1) inkl Storsjöbadet, 

2) exkl. Storsjöbadet
-22,1%1)

-23,5%2)

22,9%1

27,3%2

-25,0

-25,1
Fastighet: Storsjöbadets energianvändning per kva-

dratmeter jmf 2013. [%] (Nytt)                    
- - -3,2

Vatten: Energianvändning jmf 2010. [%/m3] produ-

cerat dricksvatten] 
1,7 kWh/m3       

- 5%

1,7 kWh/m3       

- 5%

1,6  

kWh/m3 

-11%

Renhållning: Energianvändning per kvadratmeter jmf 

2010. Gräfsåsen  [%], ÅVC [%]  (Nytt)
- -

Gräfsåsen: 

+66

ÅVC: -48
Campingen: Utförda åtgärder utifrån energideklara-

tion. [st] (Nytt)
- - 2

Bygg och Projektering: Projektspecifikt mål med 

energieffektiv inriktning till beställare [ja/nej]

Avvikelser från mål [st] (Nytt)

 - -

1 st

(0 avvikel-

ser)
Gatukontoret:

Snittförbrukning jmf basår [% ; m3] (Sparat)   
5,9% (3,4 m3)

9,4%

(3,5m3  )

-10,5%

(5,8 m3)
Renhållning, Insamlingen: 

Snittförbrukning jmf basår [% ; m3] (Sparat)      

5,7%

(6,0 m3)

11,9%

(11,6 m3)

-15%

(13,4 m3)

Renhållning, Gräfsåsen: 

Snittförbrukning jmf basår [% ; m3] (Sparat

Ökat

4,3% (2,1 

m3) ;

oförändrat 

0,0%

(9 liter)

+4,8% 

(1,9 m3)

Andel fossilbränslefria fordon i teknisk förvaltnings 

lätta fordonspark (<3,5 ton) [%]: 
68% 65% 64%

UTFÖRaRSTYRElSEn
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Resultat, indikatorer fortsättning Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Gatukontoret:   40% 47% 58%
Gatuenheten - 46% 4%

Fordonsenheten - 50% 53%

Park & Fritid - 46% 50%

Fastighet:    71% 69% 78%

Renhållning: 60% 60% 6%

Vatten: 70% 71% 65%

Fritid: 33% 33% *)

arenabyn - 33% 33%

Storsjöbadet 50% 50% 50%
Utredning: Fossilbränslefria tunga fordon, motorred-

skap och traktorer  
- - Ja

Kartläggning: Reservkraftaggregat t.ex. Vatten - - Ja
Fastighet: Oljeförbrukningen i våra fastigheter jmf 

2010. [%] (Nytt)                    
- - -43,7%

Övriga nyckeltal / Indikatorer
Finansiella mål/mått, hela förvaltningen

Årets resultat [mnkr] 18,3 14,9 15,0

Investeringar [mnkr] 148,0 157 124

Antal elektroniska/papperslösa sammanträden [st] 18 18 22

Camping
Antal gästnätter totalt [st] 74 368 71 360 68 466

Beläggningsgrad - jämförelse, lågsäsong [%] 23 29 25

Fritidsanläggningar
Antal besökare Storsjöbadet [st] 250 057 267 788 257 981

Uthyrningar till föreningar [st] 7 509 10 775 10 585

Skiddagar i våra skidbackar [st] 179 97 109

Antal besökare Sporthallar [st] 15 076 15 009 14 778

Vatten  
 Vatten - Såld vattenmängd [1000-tal-m3] 4 006 3 871 3858

VA-Snittkostnad för boende i villa [kr/år] 3 225 3 395 3 497

Sanerat/relinat renvattennät [%] 0,17 0,26 0,01

Sanerat/relinat spillvattennät [%] 0,48 0,28 0,47

Sanerat/relinat dagvattennät [%] 0,04 0,14 0
Antal bräddningar från avloppspumpstationer på 

grund av hydraulisk överbelastning (st)
31 2

Antal bräddningar från spillvattennätet på grund av 

hydraulisk överbelastning (st)
65 30

Renhållning
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus [kr/år] 2 045 2 045 2 207
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning 

av hushållsavfall? [%]

Andel återvunnet material

45 46 **)

lokal och bostad
BAB-ärenden/1000 inv. 8,8 8,4 8,5

Fordonsenhet
Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala 

antal bilar? (inkl. kommunala bolag) [%]

Definition: Alla fordon<3,5 ton

61(44) 63(47) 60(49)
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Resultat, indikatorer fortsättning Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Fastighet
Kostnad/invånare [kr/inv] 4 255 4 442 ***)

Värmeförbrukning [kWh/ m2] 125 125 ***)

Elförbrukning [kWh/ m2] 71,9 73,3 ***)

Lokalkostnadens andel av skattekronan (%) 9,2 9,4 ***)

Bygg och projektering
Antal pågående byggprojekt [st] 74 95 99

Volym på pågående projekt [Mnkr] 170 87 81

Biogas
Biogas volym (1000 kg ) 335 332 342

Medarbetare

Ledarskapsindex 74 74 -

Andel utomnordisk bakgrund* 2,6% 3,5% 3,1%

Arbetar aktivt med likabehandling 69 74 -

Stressindex 75 75 -

Andelen kvinnor i förvaltningen 16,3% 16,7% 18,8%

Sjukfrånvaro 3,4% 3,5% 3,7%

Ledarskapsindex 74 74 -
*) Enheten uppdelats **) Redovisas i prognos 1 2016 ***) Finns ej tillgänglig

Resultat,i jämförelse med andra kommuner Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus [kr/år] 1 893 2 045 2 045

Jämfört  i Avfall Web 2003 2023 2040
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning 

av hushållsavfall? [%]  Andel återvunnet material
45 45 46

Jämfört i Avfallweb 36 36 39

VA-Snittkostnad för boende i villa [kr/år] 3 225 3 395 3 497

Jämför t Svensk Vatten 6 227 6 504 6 764

Kostnad/invånare [kr/inv] 4 437 4 255 4 442

Jämfört måttbandet 6505 5661 6 556

Värmeförbrukning [kWh/ m2] 125 125 125

Jämfört måttbandet 121 119 114

Elförbrukning [kWh/ m2] 74,5 71,9 73,3

Jämfört måttbandet 82 86 81

Lokalkostnadens andel av skattekronan (%) 9,9 9,2 9,4

Jämfört måttbandet 11,6 15 13,4
Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala 

antal bilar? (inkl. kommunala bolag) [%]  Defini-

tion: Alla fordon<3,5 ton

56(39) 61(44) 63(47)

Andel förnybara drivmedel till bilar  i kommuner enl 

SKL
18 23 23

UTFÖRaRSTYRElSEn
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Folkhälsa

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

Planerade aktiviteter:
Rökfria områden på besöksanläggningar som 
slalombackar, skidstadion och Storsjöbadet m fl

Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på 
förvaltningens arbetsplatser, bland annat via 
medarbetarsamtal.

Uppföljning
•	 Alla fritid- och besöksanläggningar är skyltade, 

rökfria.
•	 Arbetet med en tobaksfri arbetsmiljö på 

förvaltningens arbetsplatser genomförs i 
medarbetarsamtalet.

•	 Förvaltningen erbjuder även hälsounderökning 
vartannat år som rör ämnet tobak. 

•	 Förvaltningen ingår i informationskalendern UNG 
Östersund. 

•	 Arbetsplatser inom förvaltningen är skyltade med 
rökfri arbetsplats

•	  Alla Renhållnings fordon och arbetsplatser är nu 
stripade med 

•	 ”Vi kör tobaksfritt!”
•	 Installation av alkolås sker i alla fordon

Elevers behörighet till gymnasieskolan

Planerade aktiviteter:
Utveckla arbetet med prao och praktikplatser, samt 
praoprogram.

Goda exempel, verktyg och metoder; Förvaltningen 
driver ett skolprojekt, där vi tar emot grupper av elever 
för att ge dem inblick i våra verksamheter, och hoppas 
vi, inspiration i valet till gymnasium och högskola

Uppföljning
•	 Förvaltningen har tagit emot prao 

och praktikanter. Detta annonseras i 
Informationskalendern UNG Östersund

•	 Renhållning erbjuder studiebesök på 
anläggningarna alternativtbesök i skolan/förskolan 
för att berätta om avfall och kretslopp samt att 
ge en inblick i verksamheten; något som kan ge 
inspiration i valet till gymnasium och högskola.

•	 Under året nio studiebesök från skolklasser. Ett 
sopbilsbesök på förskola

•	 Storsjöbadet fortsätter samarbetet med Barn- 
och fritidsprogrammet, där elever i åk 2 och 3 
kommer till oss och utbildar sig till simlärare och 
poollivräddare.

•	 Fordonsenheten har tecknat avtal med Jämtlands 
gymnasium där enheten erbjuder praktikplatser 
under aug-dec, jan-maj

Sociala mötesplatser för unga och äldre

Planerade aktiviteter:
Utveckla mötesplatser för unga och äldre, både 
inomhus och utomhus. Samarbete med enskilda äldre 
och föreningar för äldre.

Goda exempel, verktyg och metoder.
”Prova-på-aktiviteter”. Fortsätta med 
skräpplockardagarna tillsammans med förskolor och 
skolor

Uppföljning
•	 Enheten Fastighet strävar efter att förbättra 

möjligheter till fler mötesplatser på fastigheters 
allmänna utrymmen

•	 Brukarråd genomförs 2 ggr/år av de enheter 
som ansvarar för driften av våra fritids- och 
besöksanläggningar. Detta sker vår och höst. 
Hittills har 2 brukarråd genomförts

•	 Park & Fritid har samarbete med 
Samhällsbyggnad och Kultur och 
fritidsförvaltningen för att utöka tillgängligheten 
för spontanidrott för unga och gamla. Ett bygge av 
boulebana på Lövsta aktivitetscenter som ska öka 
tillgängligheten för spontanidrott
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Delaktighet och inflytande för barn och äldre

Planerade aktiviteter:
Skapa möjligheter till ökad aktivitet för barn och 
ungdomar på loven. Samarbete med fritidsgårdarna 
under nästa år främst under höstlov och sportlov.

Goda exempel, verktyg och metoder; Lovkortet som 
införts under hösten 2012, våren 2013, kommer att 
bereda möjlighet för ungdomar i åk 6 – 9 att nyttja 
vissa fritidsanläggningar

Uppföljning
•	 ”Lovkortet” fortsätter att marknadsföras för 200 

kr, för fritt inträde på bad och skidbackar under 
lov.

•	 Enheten Fastighet genomför Fastighetsträffar 
på skolor och äldreboenden där allas åsikter 
bearbetas

•	 Ett öppet hus med bakluckeloppis på en 
återvinningscentral ordnades hösten 2015. 
En politiker från Utförarstyrelsen deltog och 
medborgardialoger var möjliga.

Servicedeklarationer
Det är enbart Vatten Östersund och Renhållning som 

har servicedeklarationer. Övriga enheter har dels bara 

interna kunder inom kommunen eller fungerar som 

utförare till beställaren som har servicedeklarationer.  

Varken Vatten Östersund eller Renhållning har under 

året arbetat med servicedeklarationer.

Ramavtalstrohet
Teknisk förvaltning uppnår totalt 96% vid den senaste 

mätningen. Målet uppnås men det finns mindre varia-

tioner mellan enheterna.  

Årets resultat ekonomi
Drift 
Förvaltningens totala resultat med alla finansierings-

former blev 15,0 mnkr, dvs. ca 2,2 mnkr högre än det 

budgeterade resultatet 12,8 mnkr. I resultatet ingår 

kostnader för rådhusevakuering motsvarande 2,3 mnkr. 

Följande övriga avvikelser kan konstateras:   

anslagsfinansierat
Kostnaderna för bostadsanpassningarna blev ca 0,4 

mnkr högre än budgeterat pga. av några kostsamma 

ärenden i slutet av året t.ex. hissinstallationer

Taxefinansierat
•	 Resultatet för Renhållningen blev ca 0,5 mnkr lägre 

än budget, beroende dels på lägre återbetalning av 

deponiskatt, samt högre driftkostnader. De rörliga 

avgiftsintäkterna är betydligt högre, ca 2,5 mnkr, 

än budget eftersom sorteringsviljan inte har ökat 

under året.

•	 Vattens driftresultat blev ca 4,2 mnkr bättre än 

budget. Det positiva resultatet beror på lägre kost-

nader för återställningsarbeten efter saneringar, 

ersättningar för översvämningsskador, kemikalie-

kostnader och lägre personalkostnader. Överskottet 

överförs till Vattens rörelsekapital som därmed 

uppgår till 10,2 mnkr. 

Intäktsfinansierat
Intäktsfinansierade verksamheternas resultat blev 11,5 

mnkr.

Följande större avvikelser kan konstateras: 

•	 Positiva avvikelser har Campingen, Gatuenheten, 

Fastighet, och Stab medan

•	 Negativa avvikelser har Park och Fritid, Biogas, 

Gräfsåsen, Lokal och Bostad. 

Investeringar
Den sammanlagda investeringsvolymen är 124 mnkr 

mot budgeterade 256 mnkr. De enheter som inte kom-

mit upp i de budgeterade nivåerna är Fastighet och 

Vatten. 

•	 Inom Fastighet så ligger man under budget på två 

större investeringsprojekt, det är Jägarvallen samt 

Remonthagen. Placeringen av förskolan Jägar-

vallen var tidigare planerad till Hofvallen vilket 

inneburit att byggstart har försenats. Beslutet för 

Remonthagen togs sent 2014 vilket försenat bygg-

nationerna. 

•	 Vattens investeringar i membranfilter i Minnesgär-

det och Näs har inte kommit igång som planerat då 

beslutet i Kommunfullmäktige inte fattades förrän i 

november. Det innebär att projektet i dessa projekt 

förskjuts med ett år.

•	 Förvaltningens samlokalisering har påbörjats men 

projektet har inte kommit upp i budgeterat belopp, 

projektet fortsätter under nästa år och slutförs 

2016. 

Cirka 86 mnkr av investeringarna är skattefinansierade, 

18 mnkr taxefinansierade, 7 mnkr intäktsfinansierade 

och 12 mnkr finansieras via det så kallade investerings-

utrymmet.

UTFÖRaRSTYRElSEn
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Resultat Mnkr
Bokslut 2015 2013 2014 2015
anslagsfinansierat / lokal och bostad    

Intäkter 13,4 0,0 0,0

Kostnader -22,8 -10,6 -10,3

Kommunbidrag 9,3 9,5 9,9

Tilläggsbidrag 0,0 0,0 0,0

Resultat -0,1 -1,1 -0,4

Taxefinansierat/Vatten
Intäkter 71,2 75,8 75,6

Kostnader -68,1 -74,3 -70,9

Förändring rörelsekapital -3,1 -1,5 -4,7

Resultat 0,0 0,0 0,0
Återstående rörelsekapital 4,0 5,5 10,3

Taxefinansierat/Renhållning
Intäkter 59,1 61,9 51,4

Kostnader -56,2 -59,5 -47,5

Resultat 2,9 2,4 3,9

Intäktsfinansierat

Intäkter 452,3 522,9 592,3

Kostnader -438,6 -502,0 -566,3

Sänkt resultatkrav  -10,0 -14,5

Summa 13,7 10,9 11,5
    

Kommunbidrag tilläggsbudget 1,8 2,7 0,0

Resultat 15,5 13,6 11,5

alla finansieringsformer
Intäkter 595,9 660,7 719,3

Kostnader -585,7 -646,4 -695,0

Kommunbidrag årsbudget 9,3 9,5 9,9

Kommunbidrag tilläggsbudget 1,8 2,7 0,0

Sänkt resultatkrav 0,0 -10,0 -14,5

Nyttjande av rörelsekapital (Vatten) -3,1 -1,5 -4,7

Resultat 18,3 14,9 15,0
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Investeringar Mnkr Utfall Utfall Utfall Budget
Enhet 2013 2014 2015 2015
Fastighet 130,3 139 84,6 155,2

Vatten 8,6 8,7 10,4 58,1

Renhållningen 2,6 4,5 7,3 8,9

Gatuenheten 0,0 0,0 0,0 0,0

Fordonsenheten 0,0 0,0 2,3 2,5

Campingen 3,6 0,0 1,1 2,0
Park & Fritid 0,0 0,0 0,0 0,5

Arenabyn 0,0 0,0 0,3 0,3

Lokal o Bostad 0,7 0,9 17,2 17,0

Storsjöbadet 0,1 0,1 0,1 0,2

Staben 0,2 0 1,0 10,2

Fordonsgas 1,6 0,1 0,0 1,5
Totalt 147,7 153,3 124,3 256,4

Investeringsprojekt över 5 mnkr Utfall Utfall Utfall Budget Totalt 
ned-

lagda 
utgifter

Total
ram

2013 2014 2015 2015

Wargentinskolan - Gymnasiebyn 54,7 66,1 23,6 25,0 209,7 212,0

Furulund – nytt övningsområde 0,2 2,1 4,6 9,0 7,1 14,7

Rådhuset 0,0 0,0 2,6 7,5 2,6 45,5

Brunkullan äldreboende 0,0 0,1 3,0 5,0 3,1 20,0

Remonthagen Förskola 0,1 0,1 0,7 6,0 1,0 46,0

LSS-boende Ope 0,3 7,5 2,9 3,0 10,8 11,0

Bringåsens skola 0,1 2,6 7,5 7,5 10,2 12,5

Jägarvallen förskola  (fd Hofvallen)     0,0 0,3 3,3 25,0 3,3 46,0

Regionförbundet  Österäng 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 10,0

Storsjöteatern 0,0 0,0 1,4 8,0 1,4 20,0

Vallaskolan, Paviljong 0,0 0,0 8,3 8,1 8,2 8,1

Österbergsskolan, Paviljong 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 8,1

Samlokalisering, Teknisk förvaltning 0,0 0,0 1,0 10,0 1,0 20,0

Membranfilter  Minnesgärdet 0,0 1,9 1,1 38,0 3,0 260,0

UTFÖRaRSTYRElSEn
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 Budget 10,2 17,0 2,0 155,2 2,5 0,5 0,3 0,2 58,1 8,9 1,5 256,4

Utförarstyrelsen Taxefinansierat 10,4 7,3 17,7

 Intäktsfinansierat 1,0 4,9 1,1 7,0

 Skattefinansierat

 Investeringsut-

rymme

12,3 12,3

Barn- och Skattefinansierat 28,5 28,5

Utbildningsnämnden Investeringsut-

rymme

0,2 0,2

Kommunstyrelsen Skattefinansierat 2,6 2,6

Investeringsut-

rymme

Kultur- och Intäktsfinansierat

Fritidsnämnden Skattefinansierat 1,4 0,3 0,1 1,8

 Investeringsut-

rymme

Vård- och Intäktsfinansierat

Omsorgsnämnden Skattefinansierat 9,5 9,5

 Investeringsut-

rymme

Socialnämnden Skattefinansierat 12,3 12,3

Serviceförvaltningen Skattefinansierat 0,7 0,7

 Investeringsut-

rymme

Miljö- och Skattefinansierat 2,3 2,3

Samhällsbyggnad  

Gymnasieförbundet Skattefinansierat 23,6 23,6

 Investeringsut-

rymme

Räddningsförbundet Skattefinansierat 4,6 4,6

 Investeringsut-

rymme

Externa Intäktsfinansierat 1,2 1,2

  

Totalt 1,0 17,2 1,1 84,6 2,3 0,0 0,3 0,1 10,4 7,3 0,0 124,3

Budgetavvikelse  9,2 -0,2 0,9 70,6 0,2 0,5 0,0 0,1 47,7 1,6 1,5 132,1
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Framtid 
•	 Hur hanteras det ökade behovet av fastighetsunder-

håll för att uppnå god ekonomisk hushållning t.ex. 

inom ramen för hyreskalkylen.  Införandet av kompo-

nentavskrivning kommer att påverka underhålls- och 

reinvesteringsbudget.  

•	 Fortsatta projekt på Storsjöbadet enligt projektpla-

nen. Skolutredningen som sträcker sig tio år framåt 

och kommer att innebära många delprojekt inom 

fastighet. 

•	 Investeringarna i membranfilter kommer att bli 

tunga, resurskrävande projekt som kostar mycket 

pengar och kommer att kräva heltidsengagemang 

från några inom Vatten. Likaväl kommer saneringen 

av ledningsnätet inom Vatten att vara en utmaning i 

många år framöver och insatserna där ökar för varje 

år.

•	 Tipptäckningen på Gräfsåsen har nu pågått i 2 

säsonger. Den fond på ca 34 mnkr som bildades för 

ett antal år sen har minskat ned till 16,8 mnkr. För 

de pengarna har 3,1 ha täckts av totalt 11 ha. Det 

betyder att med nuvarande metod där slam och aska i 

tätskiktet återanvänds kommer de fonderade medlen 

inte att räcka till hela sluttäckningen av tippen. Det 

fattas ca 13 mnkr i fonden för att sluttäckningen ska 

kunna bli helt klar. Detta problem måste vara löst om 

2 år för att Renhållning ska kunna fullgöra uppdraget 

med tipptäckning av Gräfsåsen.

•	 En utredare har regeringens uppdrag att titta på hur 

det ska gå till när kommunerna tar över insamlings-

ansvaret för producentansvarsmaterial, dvs tidningar 

och förpackningar. Detta kommer att påverka ren-

hållningsverksamheten i framtiden.

•	 Under våren hoppas Storsjöbadet att Kultur- och fri-

tidsnämnden startar en förstudie kring den framtida 

utvecklingen av Storsjöbadet. Det har nu snart gått 

åtta år sedan det nya Storsjöbadet öppnade och det 

är dags att börja dra upp riktlinjerna för utvecklingen 

av badet. Storsjöbadet är Östersunds största och 

viktigaste besöksanläggning och måste kontinuerligt 

utvecklas. Konkurrensen från andra badanläggningar 

i Åre, Sundsvall, Örnsköldsvik och Trondheim hårdnar 

och därför måste även Storsjöbadets attraktionskraft 

kontinuerligt lyftas.

•	 De kommande tre åren 2016-2018 kommer under-

hållsåtgärder på drygt 40 mnkr genomföras på Stor-

sjöbadet, vilket kommer att påverka verksamheten i 

varierande grad. Vissa åtgärder kan genomföras utan 

någon påverkan på verksamheten medan andra kom-

mer att innebära att badet måste hållas stängt. Det 

innebär att enheten under en treårsperiod kommer 

att behöva planera om verksamheten och kommer att 

drabbas av relativt stora intäktsbortfall.

•	 På arrangemangssidan ser framtiden ljus ut för 

Arenabyn.  Fler inkomna förfrågningar som ex. pa-

rasporter, större tävlingar, teater, konserter m.m. På 

Jämtkraft Arena sker nu en ombyggnation samt att vi 

i Östersund fått ett Allsvenskt fotbollslag.

•	 Enheterna Arenabyn och Fordonsenheten har inte 

fått igenom några maskininvesteringar fram till 

2018, vilket kan medföra begränsningar i verksam-

heten. 

•	 Fordonsenheten har ett stort arbete framför sig att 

utarbeta enhetliga rutiner och riktlinjer för fordons-

hanteringen i kommunen efter en revisionsrapport 

utförd av Deloitte AB.

•	 Under 2016 påbörjas också arbete inför VM i skid-

skytte 2019 samt att i dagsläget vi vet inte så mycket 

om Sporthallen som är under ombyggnad och hur den 

kommer att påverka verksamheten samt resultatet. 

•	 Campingen fortsätter att utveckla anläggningen så 

den håller standarden för 4-stjärnig camping. Stan-

darden omfattar endast tält- och husvagnsplatser 

med tillhörande servicehus ej campingstugorna samt 

att utveckla it-tekniken för trådlöst i alla stugor, detta 

är ett led i att hela området är trådlöst. Fortsätter 

med underhåll på ett antal lägenheter.

•	 Flyktingmottagandet har fortsatt att öka och det 

syns ingen uppbromsning på nyanlända flyktingar 

trots att det kommer färre till landet för tillfället . 

Hur utvecklingen kommer att bli är svårt att bedöma.

•	 Underhållskostnaderna för Biogasanläggningen 

kommer att öka nästa år eftersom en stor service 

på kompressorerna kommer att genomföras och två 

mobila gaslager skall besiktas.  Beroende på vad som 

kommer fram vid besiktningen kan det bli aktuellt att 

avveckla dessa. 

•	 Förvaltningen kommer att omorganiseras verksam-

hetsmässigt 1 juni 2016 till 12 kompetensbaserade 

enheter och ha två ledningsnivåer, strategisk och 

operativ.  Arbetet med samlokalisering fortsätter 

med målsättningen att kunna flytta till gemensamma 

lokaler i slutet av året. Processkartläggningar kom-

mer att fortsätta i linje med förvaltningens kvalitets-

arbete enligt ISO-modellen.

Nisse Sandqvist 

Ordförande

Örjan Jervidal 

Förvaltningschef

UTFÖRaRSTYRElSEn
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Viktiga händelser under året
Verksamheten under 2015 har fungerat enligt plan. 

Genomförda kunduppföljningar mot kommunens för-

valtningar visar att kunderna i stort är mycket nöjda. 

Bemötande, tillgänglighet och kompetens bedöms till en 

mycket god nivå medan inflytande är god men med viss 

förbättringspotential. På enhetsnivå har både större och 

mindre utvecklingsarbete skett för att öka nöjdheten.

Vid måltidsservice har exempelvis den ekologiska andelen 

råvaror mot skola och förskola ökats från 20 till 25 %. 

I stort har detta gjorts genom att råvaror till frukost 

och mellanmål bytts ut till ekologiska alternativ. Till 

luncher används nu också svensk ekologisk nötfärs när 

t ex köttfärslimpa, frestelser och lasagne tillagas. För 

måltidsservice innebar också gymnasieförbundets flytt 

från Palmcrantz till gymnasiecampus att all mat till 

gymnasieeleverna från i höst tillagas i köket på sporthal-

len. I anslutning till detta gjordes ett antal förändringar 

i utbudet där det nu tillagas och serveras enklare och 

färre antal rätter. Anledningen till detta är att den stora 

elevundersökning som genomfördes i våras visade på just 

detta önskemål.

Även städenheten påverkades av gymnasieförbun-

dets flytt men också evakueringen av rådhuset och 

nya uppdrag. I början på året revideras dessutom den 

övergripande överenskommelsen för städning av skolor 

och förskolor där en anpassning och utökning nu gjorts 

till Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning i 

skolmiljöer.

Inom IT-området har projektet ”Verksamhetsutveckling 

med stöd av IT” dels tagit fram ett övergripande styrdo-

kument och dels tagit fram ett nytt organisationsförslag. 

Styrdokumentet beslutades i våras medan organisations-

förslaget behandlas i början av 2016. Målet är här att 

skapa en tydlig, enhetlig och övergripande styrning och 

prioritering av IT-relaterad verksamhetsutveckling.

Kundcenter har fortsatt att ta över fler uppgifter från 

förvaltningarna. Bland annat kan man nu lösa fler ären-

den åt Lärcentrum och Överförmyndaren. Man har också 

under året hanterat delar av både det nya ungdomskortet 

och avgiftsförändringen inom vård- och omsorg. Även lö-

neenheten har under året fått utökade uppdrag där man 

nu hanterar hela löneflödet åt både Arbetsmarknadsen-

heten och Jämtlands räddningstjänstförbund.

Ett flertal upphandlingar har slutförts. Inom ekonomi-

området har upphandlingar av finansiell strategisk rådgi-

vare, scanningstjänster, revisionstjänster för kommunens 

bolag samt koncernkonto genomförts och samtliga re-

sulterade i klart bättre villkor jämfört tidigare avtal. En 

annan upphandling var livsmedel där nytt avtal trädde i 

kraft i mars och resulterade i en prissänkning på ca 10 

% detta första år – en stor anledning till förvaltningens 

goda ekonomiska resultat.

Ett beslut för framtiden som också fattats under året 

är införande av elektronisk handel, inköpsstyrning och 

samordnad varudistribution. Ett projekt som under de 

närmaste åren kommer att fokusera på både effektivitet 

och miljöhänsyn.

Årets miljöarbete har annars i stort varit fokuserat på 

minskat matavfall t ex genom ökad kommunikation mot 

både elever och pedagogisk personal om klimatsmart 

mat och matsvinn. Utfallet visar här en fortsatt minsk-

ning och ett avfall som de senaste åren minskats med ca 

40 % och nu uppgår till runt 65 gram per elev.

Inom personalområdet var förvaltningens tre personal-

mål i budget baserade på värden i medarbetarundersök-

ning. Då ingen uppföljning genomfördes i år så ströks 

målen i anslutning till apriluppföljningen. Trots god 

kontroll och åtgärder har dock sjukfrånvaron fortsatt att 

öka. För att få ett mer underbyggt underlag för planering 

av insatser mot minskad sjukfrånvaro genomfördes under 

hösten Frisk- och hälsoprofiler, i samarbete med Previa. 

Här sker en första analys i början av 2016. 

Utförarstyrelsen
Serviceförvaltningen 
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Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Serviceförvaltningens verksamhetsidé är att genom en kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga 
förbättringar säkerställa att kommuner och därtill knutna verksamheter får professionellt utförda och kost-
nadseffektiva tjänster inom administration, måltids- och städservice.

Serviceförvaltningen ska genomföra effektivi-

seringar på 2,1 mnkr

Målet är uppfyllt 

Serviceförvaltningens totala nöjdkundindex 

ska öka med en enhet och uppgå till minst 75 

(mycket nöjd)

Målet är uppfyllt. Index uppgick till 75

Serviceförvaltningens totala kvalitetsindex 

ska vara fortsatt bra och uppgå till minst 75 

(mycket god)

Målet är uppfyllt. Index uppgick till 78

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklings-
möjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden.

Medarbetarundersökningens värde på frågan 

”Roligt att gå till jobbet” ska förbättras med 

två enheter jämfört 2013 och uppgå till minst 

80.

Målet ströks i anslutning till apriluppföljning då det 

beslutats att ingen medarbetarundersökning skulle 

genomföras

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värde-
ras lika.

Medarbetarundersökningens värde på frågan 

”Min närmaste chef arbetar aktivt med 

likabehandlingsfrågor” ska bibehållas eller 

förbättras jämfört med värdet 2014.

Målet ströks i anslutning till apriluppföljning då det 

beslutats att ingen medarbetarundersökning skulle 

genomföras 

Hälsa och arbetsmiljö: arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar 
för ett hållbart arbetsliv

Andelen medarbetare som nyttjar kommunens 

friskvårdsbidrag ska öka med 4 % -enheter 

jämfört 2013 och uppgå till minst 80 %.

Målet ströks i anslutning till apriluppföljning då det 

beslutats att ingen medarbetarundersökning skulle 

genomföras

UTFÖRaRSTYRElSEn
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Ekologiskt hållbart samhälle

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Den genomsnittliga volymen matavfall för 

tallriks- och serveringssvinn vid måltidsser-

vice skolrestauranger ska minska med 5 % 

jämfört 2014 och inte överstiga 75 gram per 

elev.

Målet är uppfyllt. Den genomsnittliga volymen matav-

fall uppgick till 65 gram per elev.

I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Serviceförvaltningen ska under året övergå 

till användning av ftalatfria engångshandskar.

Målet är uppfyllt. Genom ändrade inköpsrutiner är 

det nu endast möjligt att beställa ftalatfria engångs-

handskar.

Prioriterade områden Genomförda aktiviteter

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, 
tobak och andra droger

Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på 
förvaltningens arbetsplatser har skett bland annat via 
medarbetarsamtal.

Elevers behörighet till gymnasieskolan Fortsatt arbete med att erbjuda näringsriktiga och 
varierande lunchmåltider för barn i skola/förskola 
har skett där bland annat recept anpassats utifrån 
fullmäktiges beslut om att smörblandning ska erbjudas 
som alternativ till margarin. Temavecka med inriktning 
Mat och Folkhälsa på skolor genomfördes i höstas.

Sociala mötesplatser för unga och äldre Måltidsservice har bland annat deltagit på barn- 
och utbildningsförvaltningens elevsamverkan där 
information och dialog om skolmaten fördes.

Delaktighet och inflytande för barn och äldre En genomförd aktivitet är barnens/elevens val på 
matsedeln. Alla barn/elever på skolor/förskolor fick då 
välja mellan ett antal olika maträtter där den vinnande 
rätten sedan serverades. För äldrematen har bland 
annat kostombudsträffar hållits.

Folkhälsa

Genomförda åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet.
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Resultat, indikatorer Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Utvärdering kvalitet, kundundersökningar
Nöjdkundindex 74 74 75

Kvalitetsindex 77 77 78

Ekonomi

Ekonomiskt resultat (mnkr) 3,3 4,0 3,6
Effektiviseringskrav i budget (mnkr) 2,2 2,0 2,1

Medarbetare 
Antal årsarbetare 387 374 371
Antal anställda 421 405 403
Andel män (%) 27,3 29,6 27,6
Andel utomnordisk bakgrund 4,0 5,2 6,1
Genomsnitt sysselsättningsgrad tillsvidareanställd 91,9 93,0 92,9
Arbetade timmar (tusental) 618,8 615,5 593,1

Sjukfrånvaro (%) 5,9 7,4 8,0

Antal långtidssjuka 16 20 19

MMI 79 81 -

Ledarskapsindex 79 87 -

Stressindex 74 75 -

Roligt på jobbet 78 78 -

Arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor 77 78 -

Nyttjar friskvårdsbidraget (%) 76 76 -

Måltidsservice
Antal portioner skollunch grundskola 875 990 842 540 888 260

Antal heldagsportioner äldremat 170 995 170 700 170 080

Ekologiska matinköp skola/förskola (%) 18,0 20,0 25,0

Städ och hemservice
Avverkningsgrad förskola* - 229 215

Avverkningsgrad skola* - 327 312

Datacenter 
Antal supportärenden per dator 2,97 3,34 2,56

Medborgarservice
Andel avslutade ärenden i kundcenter (%) - 61 62

Svarsfrekvens kundcenter (%) - 96 95

Nöjd kund, medborgarmätning - 4,34 4,17

löne- & pensionsservice
Kostnad per utbetald lön 96 93 97

Antal löner per arbetad timma 4,17 4,32 4,17
* Avverkningsgrad förskola och skola är nya nyckeltal och beskriver städyta i relation till nedlagd tid. Minskning 

mellan 2014 och 2015 är hänförbart till nytt avtal med utökade städfrekvenser mot barn- och utbildningsförvalt-

ningen.

UTFÖRaRSTYRElSEn
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Årets resultat ekonomi
Drift 
Förvaltningens driftsresultat är ett överskott jämfört 

budget på 3,5 miljoner kronor och består till största 

delen av nytt livsmedelsavtal. Temporärt lägre omkost-

nader och vakanser är två andra delar som bidrar.

Investeringar
Investeringar som gjorts under året är licenser samt 

reinvesteringar i IT-miljön, köks- och städutrustning.

Framtid 
Som stor arbetsgivare kan serviceförvaltningen både direkt 

och indirekt bidra till att kommunen uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare och en attraktiv och bra plats att leva 

och bo på. Förvaltningens mål är att ligga i framkant där 

värden på både hållbart medarbetarengagemang och andel 

ambassadörer varje år ska överstiga kommunens genom-

snittliga värden. En viktig parameter är här sjukfrånvaron. 

Under hela 00-talet bedrev förvaltningen ett lyckosamt 

arbete kring sjukfrånvaron som då stabiliserade sig på en 

kontrollerbar nivå. De senaste två åren har det dock vänt 

uppåt igen och det är inte bra. Frisk- och hälsoprofilerna 

som genomfördes 2015 ska analyseras och åtgärder för att 

om möjligt förebygga ytterligare ökning ska tas fram och 

genomföras.

Serviceförvaltningens roll är också att skapa möjligheter till 

effektiviseringar ute i verksamheten. Här pågår och plane-

ras för ett antal både större och mindre utvecklingsprojekt. 

Exempel är framtidens IT-organisation, ny och effektiv 

inköpsprocess, fortsatt utveckling av kundcenter och intern-

service samt fortsatta effektiviseringar av löneprocessen.

Inom måltidsområdet ska andelen ekologiskt öka mar-

kant de närmaste åren och nå 50 % år 2020. Var maten 

ska lagas, vilka kök som ska vara tillagningskök och hur 

framtidens matlagning ska ske är andra centrala frågor. Här 

påverkar bland annat beställande nämnders beslut om var 

kundens faktiska verksamhet ska bedrivas. För att lyckas 

behövs här en långsiktig plan, nära samarbeten och ökad 

omvärldsbevakning.

Resultaträkning  Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Intäkter 250,5 251,1 246,1
Kostnader -247,3 -247,3 -242,7
Resultatkrav i budget (inkl beviljad underskott) 0,1 0,2 0,2
Resultat 3,3 4,0 3,6

Investeringar Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Investeringar 3,4 4,1 3,4
Investeringsbudget 5,5 4,3 3,5

Nisse Sandqvist   Ann Rydén

Ordförande   Förvaltningschef
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Miljö- och samhällsnämnden
Viktiga händelser under året
Plan och bygg har haft en hög tillströmning av ärenden 

under året och inte mindre än fem nya medarbetare har 

anställts, tre planhandläggare, en plantekniker och en 

bygglovhandläggare. Ärendeinflödet har varit histo-

riskt högt, exempelvis har antalet bygglovansökningar 

ökat med 26 % jämfört med 2014, som även det var 

ett år med stort inflöde av ärenden. Trots detta så har 

avdelningen för andra året i följd kunnat uppfylla de 

högt ställda målsättningarna för handläggningstider 

i bygglovärenden, där 96 % respektive 98 % av alla 

inkomna ärenden beslutats efter 21 respektive 70 dagar 

från komplett ärende. Exempel på beslutade bygglov 

är de två första bostadskvarteren på Storsjö strand, 

utbyggnad av kvarteret Släpvagnen i Odenskog (XXL), 

fyra punkthus på Remonthagen, studentbostäder på 

Norr samt ett antal villor på Tallbacken och i Brittsbo. 

Totalt har nämnden beslutat om bygglov för 442 nya 

bostäder, fördelat på 323 lägenheter, 108 småhus 

inklusive radhus och kedjehus och 11 nya lägenheter 

genom ändrad användning, vilket också är historiskt 

höga siffror. Under året har nämnden antagit 15 de-

taljplaner, bland dem kan nämnas planer som möjliggör 

16 lägenheter vid Trefaldighetskällan på Frösön, 32 

lägenheter vid Radiohuset i Odensala, omvandling av 

Ope skola och intilliggande fastighet till bostäder samt 

en ny begravningsplats i Torvalla. 

Miljö och hälsa har genomfört större delen av den 

planerade verksamheten under året. Miljöskydd har 

genomfört alla planerade tillsynsprojekt. Samtliga 

tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter är 

besökta med fokus på förbättringsåtgärder i egenkon-

trollen. Dagvatten- och avfallshantering har granskats 

hos företag i samhällen utanför Östersund. Tillsynsbe-

sök har gjorts hos större fastighetsägare med fokus på 

dagvattenhantering och skötsel av oljeavskiljare. Miljö-

skydd har också genomfört tillsyn av märkning och han-

tering av kemikalier i färghandeln och i lackerings- och 

måleribranscherna. I energikartläggningen hos energi-

intensiva verksamheter återstår fyra verksamheter, som 

inte hann besökas under året. Tillsynsbesöken gjordes 

tillsammans med energikontoret, som inte hade möjlig-

het att boka in alla företag före årsskiftet. Hälsoskydd 

och livsmedel har haft vakanser i bemanningen hela 

året och för hälsoskydd har det bland annat inneburit 

att den planerade inventeringen av avlopp i projektet 

Tripple lake (Locknesjön, Revsundssjön och Näkten) 

och bullerprojektet i förskolorna har skjutits på fram-

tiden. Under sommaren inventerades alla förskolor i 

projektet giftfri miljö i förskolan med syfte att minska 

barns exponering för hälso- och miljöstörande ämnen. 

Andra genomförda projekt är tillsyn av idrottsanlägg-

ningar, solarier och hotell. En hälsoskyddsinspektör 

lånades ut till Socialförvaltningen under några veckor 

för att arbeta med boendemiljöfrågor för ensamkom-

mande flyktingbarn. Livsmedelskontrollen har i stort 

sett kunnat slutföras enligt kontrollplanen, med undan-

tag av ca 200 timmars planerad kontroll. För att inte få 

en svårhanterlig ”kontrolltidsskuld” till de företag som 

inte hann få sitt besök, har Miljö och hälsa begärt att 

få flytta motsvarande intäkt från årsavgifter till 2016. 

Fokusområden inom livsmedelskontrollen har bland 

annat varit att kontrollera företagens information om 

allergener samt kontroll av märkning hos kosttillskott. 

Projektet för att minska matsvinnet hos de största läm-

narna av matavfall har också flyttats till 2016 eftersom 

livsmedelskontrollen måste prioriteras före andra akti-

viteter utifrån risker för allmänheten. Under året har ca 

87 % av de planerade livsmedelskontrollerna hos risk-

klassade anläggningar genomförts (482 inspektioner). 

Därmed nåddes inte det nationella målet som gäller 

från 2016, att alla kontrollmyndigheter ska verifiera att 

de till 90 % följer sin uppsatta plan för livsmedelskon-

troller. Utöver tillsyn och kontroll har Miljö och hälsa 

deltagit i arbetet med att ta fram en ny avfallsplan, 

vattenplan för Storsjön och även påbörjat arbetet med 

att bilda kommunalt naturreservat i Lillsjön.

 

För Trafik, park och lantmäteri har klimatets påverkan 

märkts även under 2015. Den snöfattiga vintern har 

inneburit att kostnaderna för snöröjningen blev lägre än 

för ett så kallat normalår. Ansvaret för den allmänna 

kollektivtrafiken har, genom skatteväxling, överförts 

till regionen och sedan starten av höstterminen får 

alla 6-19 åringar ett ungdomskort. Under 2015 har 

hastighetsplanen, som nämnden beslutade om 2014, 

förverkligats. Antalet parkeringsvakter har utökats 

vilket medfört en högre betalningsmoral som resulterat 

i högre intäkter för parkeringsverksamheten. Entrepre-

nadarbetet med viadukt Söder har påbörjats och bättre 

cykelförbindelser har byggts mellan Norr och Lugnvik 

samt till Frösö park. På Odenskogsvägen uppfördes 

MIlJÖ- OCH SaMHÄllSnÄMnDEn
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MIlJÖ- OCH SaMHÄllSnÄMnDEn

kommunens andra cykelöverfart.

Under hösten 2015 invigdes även det nyrenoverade 

torget på Körfältet. Arbetet med trädförnyelse av gatu-

allérna längs Regementsgatan påbörjades samt anläg-

gandet av nya parkgolfbanor vid Badhusparkens café 

i samarbete med Frösö IF. Inom årets fokusområde, 

Odensala-Torvalla, har tillgängligheten förbättrats, 

bland annat entréerna till lekplatserna. Ett större röj-

ningsarbete har genomförts i bostadsområdena i Östra 

Odensala efter samråd med boende.

Grön Trafik har under 2015 genomfört en förstudie 

om barns och ungdomars resvanor inför införandet 

av ungdomskort. Projekt rörande utlåning av elcyklar 

i grönare resor, 100 vintertrampare och European 

Cycling Challenge har genomförts. Östersunds kommun 

placerade sig som fjärde bästa cykelstad i den inter-

nationella cykelkampanjen där de gällde att cykla flest 

kilometer per invånare. Avdelningen har också infört 

ett lånecykelsystem, satt upp två nya cykelpumpar och 

nya cykelställ, varav en Car Bike Port på Storgatan. 

Kommunen vann under året European Mobility Week 

Award för 2014 års kampanj vilket bland annat resul-

terade i besök från nationella samordnare från hela 

Europa inklusive EU-kommissionen. Den Europeiska 

Trafikantveckan arrangerades även 2015 med bland an-

nat ett välbesökt klimatseminarium som också sändes 

i SVT. Green Highway har presenterat sitt arbete för 

fossilbränslefria transporter vid ett Zero Emission semi-

narium i Wien. Östersunds kommun placerade sig som 

nummer tio i Trivectors (ett konsultföretag specialise-

rat på hållbara transporter) undersökning SHIFT (en 

metod för att mäta hållbara transporter) avseende hur 

hållbart stadens transportssystem är. Satsningen på 

eltrafik presenterades av Trivector som ett gott exempel 

på Trivectors Almedalsseminarium. 

För kart- och gisverksamheten samt för den kommuna-

la lantmäterimyndigheten har det under de senaste åren 

skett en markant ökning i antalet inkommande ärenden. 

Ökningen kan relateras till det ökande byggandet i kom-

munen. Avdelningen ser ett stort behov av rekrytering, 

speciellt inom det kommunala lantmäteriet.

Årets resultat verksamhet
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen 

om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

hållbart Östersund.

Nämnden har 19 verksamhetsmål, nio av dem uppfyller 

nämnden, fem uppfylls inte och fem mål utgår. Per-

sonalmålen utgår 2015 då ingen uppföljning kan ske på 

grund av att ingen medarbetarundersökning genomförts 

under året. Även målet gällande grönytefaktor i detalj-

planer utgår då inga planer bedömts lämpliga under 

året. Målsättningen att hålla beslutade handläggnings-

tider i 95 % av ärendena nås i 10 av 14 ärendetyper 

vilket är på samma nivå som 2014. Handläggningstider-

na nås inte i förrättningar gällande fastighetsbildning 

av vikt för näringslivet 180 dagar, förrättning för nybe-

byggelse för permanent bostad 120 dagar, grundkartor 

60 dagar och detaljplaner 365 dagar. Antalet ärenden 

är väldigt få i dessa ärendetyper och en detaljplan för-

dröjdes på grund av prövning av rivningslov inom plan-

området samt handläggarbyte. För att komma till rätta 

med handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar 

kommer avdelningen att rekrytera ytterligare lantmäta-

re. För andra året i följd har avdelningen Plan och bygg 

uppfyllt de högt ställda målsättningarna för handlägg-

ningstider i bygglovärenden, där 96 % respektive 98 % 

av alla inkomna ärenden beslutats inom 21 respektive 

70 dagar från komplett ärende och för första gången 

uppfyller avdelningen Miljö och hälsa målsättningarna 

gällande handläggningstid för alla sina sex ärendetyper.

Nämndens målsättning för underhållsbeläggning 

uppfylls med 2,7 % (ett medelvärde under en löpande 

treårs period) och energiförbrukningen för gatubelys-

ningen minskar med 3,7 %. Totalt har energiförbruk-

ningen minskat med 22 % sedan energieffektivise-

ringsprojektet påbörjades 2010. Glädjande nog uppfylls 

målet kring bemötande för första gången sedan enkäten 

infördes 2004 och 98,2 % är nöjda med bemötandet. 

Målen att de 30 mest energiintensiva verksamheterna 

ska minska sin energianvändning genom energirådgiv-

ning och att de 30 största lämnarna av matavfall ska 

få information om hur man kan förebygga matsvinn har 

inte kunnat uppfyllas, främst på grund av personalva-

kanser inom Miljö och hälsa.
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Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

I Östersund finns tillgång till attraktiva boenden i både stad och på landsbygd anpassade för livets olika 
faser. (Mål från tillväxtprogrammet)

Miljö- och samhällsnämndens effektmål

Detaljplaneringen bidrar med nya attraktiva 

bostäder.

Resultat 

Antal nya bostäder i planer = 68 st

Antal nya bostäder i bygglov = 431 st

Antal nya bostäder genom ombyggnad i stadskärnan. 

= 11 st. Målet är uppfyllt.

Planering och byggande ska skapa ett attraktivt Östersund med en god bebyggd miljö och hög arkitektonisk 
kvalitet. (Mål från översiktsplan)

Minst två detaljplaner per år innehåller 

skydds- eller varsamhetsbestämmelser för 

kulturhistoriskt värdefull miljö.

Resultat

Antal detaljplaner = 3 st. (Söder 1:16, Byalaget 27 

och Stallet 8). Målet är uppfyllt.

Kommunens transportsystem är tillgängligt och säkert för alla. (Mål från plan för trafik)

Säkerhetshöjande åtgärder vidtas för de 10 

farligaste korsningarna senast 2015. Härvid 

ska den återstående korsningen åtgärdas 

2015. (Två korsningar åtgärdades 2012, 

5 åtgärdades 2013, 2 är planerade under 

2014.)

Resultat 

Antal åtgärdade korsningar 2015. 10 korsningar 

åtgärdades 2014. Målet är uppfyllt.

Åtgärdsintervallen för underhållsbeläggning 

av gator är minst 2,5 % per år.
Resultat 

Åtgärdsintervallen de tre senaste åren, underhållsbe-

läggning i % av den totala ytan. Utfall 2015 = 2,7%. 

Målet är uppfyllt.

Östersunds kommun driver att aktivt och samordnat naturvårdsarbete för att bevara och stärka den biolo-
giska mångfalden inom kommunens naturmiljöer. (Mål från plan för naturvård och park.)

Områden får status som natur- och/eller kul-

turreservat i syfte att långsiktigt bevara våra 

mest värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Resultat 

Beslutsunderlag klart till kommunfullmäktige under 

planperioden. Arbetet är påbörjat 2015 och målet 

bedöms uppfyllas inom planperioden. 

I större detaljplaner används grönytefaktor 

för att säkerställa tillräckliga grönytor.
Resultat 

Antal planer där grönytefaktor används. Målet utgår 

då ingen av årets antagna planer har bedömts lämp-

liga att reglera grönytefaktor i.

MIlJÖ- OCH SaMHÄllSnÄMnDEn
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MIlJÖ- OCH SaMHÄllSnÄMnDEn

Det goda vattnet är rent, hälsosamt och gott, med säker tillgång på ett långsiktigt hållbart sätt. Rent vatten 
innebär att alla kan använda vattnet oavsett om det är till dricksvatten, i verksamheter eller till fritidsakti-
viteter. (Mål från plan för vatten och avlopp.)

För att förbättra förutsättningar för rent 

vatten och förhindra översvämningar tas en 

ansvarsfördelning fram mellan kommunens 

olika roller (VA-huvudman, mottagare av 

dagvatten på grönområden, gatuhållare mm)  

och fastighetsägare för att klargöra ansvaret 

för åtgärder.

Resultat

Färdig ansvarsfördelning. Arbetet med VA-planen, 

där ansvarsfördelningen ingår, är precis påbörjat. 

Målet är inte uppfyllt.

Verksamheten präglas av rättssäkerhet och effektivitet. (Servicedeklarationer)

Handläggningstider överstiger inte, i 95 % av 

inkomna ärenden, fastställt antal dagar enligt 

servicedeklarationerna.

Resultat 

Antal ärendetyper (totalt 14 st) som uppfyller 95 %. 

Av 14 ärendetyper uppfylls handläggningstiden i 10 

st. Målet är inte uppfyllt.

Andel nöjda med bemötande är inte lägre än 

98 %.
Resultat 

Resultat från kvalitetsutvärderingar, andel nöjda med 

bemötande. Utfall 2015 = 98,2%. Målet är uppfyllt

Ekologiskt hållbart samhälle

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Elförbrukningen för gatubelysningen minskar 

med 2 % jfm med 2014.

Resultat 

Elförbrukning i kWh 2015 jfm med 2014. Minskning 

med 3,7 % = 203 722 kWh. Målet är uppfyllt.

I detaljplaner med nyproduktion av bostäder 

väljs lokalisering så att god tillgänglighet 

finns till kollektivtrafik. Detta uppnås för 

minst 75 % av bostäderna.

Resultat 

Andel bostäder i detaljplan lokaliserade inom 300 

meter (fågelvägen) från hållplats som trafikeras med 

minst 15/8/6 turer per vardag/lördag/söndag i var-

dera riktning. Utfall 2015 = 100%, av 68 bostäder 

uppfyller alla kriterierna. Målet är uppfyllt.

De 30 mest energiintensiva verksamheterna i 

Östersund (geografiska området) får senast 

2015 krav på att minska sin energianvänd-

ning med 20 % till 2020 jfm med 2008. 

Dessa företag erbjuds energirådgivning.

Resultat 

Antal verksamheter som får krav på minskning av en-

ergianvändning. Verksamhetsutövarna är identifierade 

och har fått information, men fyra har inte kunnat 

besökas under 2015. Målet är inte uppfyllt.

De 30 största lämnarna av matavfall får 

information om olika sätt att förebygga 

matsvinn och kontroll att de arbetar efter de 

allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken.

Resultat 

Antalet kontroller där matsvinnet är en del av kontrol-

len. P g a resursbrist (vakanser) under året inom 

livsmedelsgruppen prioriteras livsmedelskontroller. 

Projektet flyttas till 2016. Målet är inte uppfyllt.
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Cykeltrafik ökar med 2 %. Resultat 

Antalet cykelresor enligt mätpunkt i Badhusparken 

2015 jfm med 2014. Utfall 2015 = -0,5%. Sommaren 

2015 var kall vilket kan vara en del av förklaringen till 

minskningen. Målet är inte uppfyllt. 

I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Tre branscher får tillsyn inom kemikalie-

området för att minska påverkan av farliga 

kemikalier och varor.

Resultat

Tre branscher har fått tillsyn; färghandel, målerier 

och lackerare.  Målet är uppfyllt.

Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Verksamhet
Antal inkomna ärenden (2010 tillkom lägenhetsre-

gistrering.)
6 097 6 086 6 404

Handläggningstider ska i 95% av inkomna ärenden 

inte överstiga fastställt antal dagar enligt servicede-

klarationer

Uppfylls i 

7 av 14 

ärendetyper

Uppfylls i 

10 av 14 

ärendetyper

Uppfylls i 

10 av 14 

ärendety-

per
Resultat från kvalitetsutvärderingar, andel nöjda med 

bemötande. 96,5 % 95,8 % 98,2 %

Antal antagna planer 23 18 15
Antal nya bostäder i detaljplaner. (Nytt för 2015) - 582 68
Antal nya bostäder i bygglov.  (Nytt för 2015) - 141 431
Antal nya bostäder genom ombyggnation i stadskär-

nan.  (Nytt för 2015) - 6 11

Åtgärdsinterfall underhållsbeläggningar, år. 48 55 45
Totalt antal km GC-väg, varav antal km nyproduk-

tion.
96,1 / 2,7 112 / 0,9 114 / 2,2

Kostnad för gator per invånare, kr. 620 590 624
Säkerhetshöjande åtgärder vidtas för de 10 farligaste 

korsningarna senast 2015, antal.
5 3

Målet upp-

nått 2014
Antal polisrapporterade trafikolyckor, varav antal 

personskador och antal döda.
60 / 59 / 0 52 / 75 / 0 47 / 73 / 0

Elförbrukning gatubelysning kwh och årlig minskning 

i % samt total minskning sedan 2010.

5 716 255 / 

 7,8 %

5 528 719 

/ 3,3 % / 

18,7 %

5 324 997 

/ 3,7 % / 

22 %
Antal bussresor tätort (tusental) 3 141 3 258 3 413

Antal bussresor landsbygd (tusental) 467 486 480

Kostnad för busstrafik per invånare, kr 651 693
Skatte-

växlat
Kostnad för färdtjänst per invånare, kr 215 203 193

Resultat, indikatorer
Totalt har antalet ärenden ökat med drygt 5 % inom nämndens verksamhetsområde jämfört med 2014, totalt har 

6 404 ärenden registrerats. Antalet bussresor inom tätort har ökat med 4,8 % men minskat något på landsbygden, 

-1,2 %, och antalet elbilar fortsätter att öka inom Östersunds kommun (det geografiska området). Sjukfrånvaron 

har tyvärr ökat, från 4,0 % till 5,7 %, men jämfört med utfallet vid delårsbokslutet per augusti har det minskat 

med 1,2%. Av den totala sjukfrånvaron är 55,9% långtidssjukskrivningar. En medarbetare är långtidssjukskriven 

på heltid, vilket är på samma nivå som 2014 och sjukskrivningen är ej arbetsrelaterad.

MIlJÖ- OCH SaMHÄllSnÄMnDEn
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MIlJÖ- OCH SaMHÄllSnÄMnDEn

Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Verksamhet

Antal registrerade miljöbilar. (Från 2013 är det en 

ny nationell miljöbilsdefinition.)

MB 2007; 2 

564

MB2013; 

200

Totalt; 

2 764

MB 2007; 2 

632

MB2013; 

464

Totalt; 

3 096

MB 2007; 

2 710

MB2013; 

584

Totalt; 

3 292

Antal elbilar i Östersunds kommun (geografiskt 

område)

Ökning från 36 

till 47 bilar = 

30,5%

Ökning från 

47 till 88 

bilar = 87%

Ökning 

från 88 

till 165 =  

88%
Cykeltrafiken ska öka med 2 %. 5,9% 2,4 % -0,5%
Kvalitetsnormen avseende utomhusluften uppfylls. Ja Ja Ja
Folkhälsa

Antal parkbänkar och offentliga toaletter. 1 020 / 6 1 066 / 6 1 073 / 6

Ambassadörsindex enligt medarbetarundersökning. 19 % 32 %

Inget 

resultat 

2015.

Arbetar aktivt med likabehandling, värde enligt med-

arbetarundersökning.
67 71

Inget 

resultat 

2015.
Andel utomnordisk bakgrund. 1,3 1,4 1,3

Stressindex enligt medarbetarundersökning.

68 68

Inget 

resultat 

2015.
Sjukfrånvaron i % av tillgänglig ordinarie arbetstid. 4,9 % 4,0 % 5,7%

Årets resultat ekonomi 
Drift 
Förvaltningens driftsresultat är ett överskott jämfört 

budget på 3,5 miljoner kronor och består till största 

delen av nytt livsmedelsavtal. Temporärt lägre omkost-

nader och vakanser är två andra delar som bidrar.

Investeringar  
Investeringar som gjorts under året är licenser samt 

reinvesteringar i IT-miljön, köks- och städutrustning.

Resultaträkning  Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Intäkter 55,0 56,5 58
Kostnader -197,2 -201,3 -170,7
Kommunbidrag, årsbudget 148,2 149,5 117,7
Kommunbidrag, tilläggsbudget 1,1 3,5 0,5
Resultat 7,1 8,2 5,5

Investeringar Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Investeringar 30,5 18,0 18,6
Investeringsbudget 32,9 24,6 48,2
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MIlJÖ- OCH SaMHÄllSnÄMnDEn

Framtid 
Miljö- och samhällsnämnden ser ett fortsatt högt 

inflöde av nya ärenden, både vad gäller bygglov och 

detaljplaner. Bygglov och detaljplaner för nya bostäder 

kommer att utgöra en stor del av arbetet, vilket stäm-

mer väl med målsättningen i Tillväxtplanen. Arbetet 

med fördjupad översiktsplan för stadsdel Knytta fort-

sätter. Ett annat större arbete som inleds är bostads-

området Frösö Park som, tack vare ändrade bullerreg-

ler, är möjligt att planlägga för bostäder trots närheten 

till flygplatsen. Rekrytering av tre nya handläggare är 

på gång. 

Miljö- och samhällsnämnden kommer, inom ramen för 

Miljö och hälsas verksamhet, att arbeta med process-

kartläggning i syfte att öka rättssäkerheten mot före-

tag och privatpersoner. Avdelningen kommer också att 

göra en översyn av behovsutredning, taxa och delega-

tionsordning samt ta fram rutiner för tillsyn av anima-

liska biprodukter och arbeta med kommunens VA-plan. 

Utöver detta ska avdelningen ta fram en plan för att 

sprida goda exempel från tillsyn och kontroll. Livsmedel 

kommer att fokusera på branschkontroller, dricks-

vatten, fusk, riksprojekt, minskat matsvinn och att 

färdigställa beredskapsplanen. Hälsoskydd följer upp 

städning och smittskydd i skolor och förskolor, arbetar 

för elevers ökade delaktighet i sin skolmiljö och hjäl-

per till att ta fram handlingsplaner för giftfri förskola. 

Hälsoskydd ska också bedriva tillsyn på asylboenden 

och bassängbad (underhåll och ventilation), mäta CO2 

i samlingslokaler samt inventera avlopp. Miljöskydd 

ska arbeta med bildandet av naturreservat i Lillsjön, 

handlingsplan för naturvård och park och utvärdering 

av miljöövervakning. Tillsyn ska bedrivas med fokus 

på kemikalier, dagvatten och energieffektivisering. 

Miljöskydd ska också ta fram en strategi för hur man 

arbetar med förorenad mark och utveckla planarbetet 

med fokus på det hållbara Östersund.

Inom de närmaste åren planerar Miljö- och sam-

hällsnämnden att bygga ett antal expresscykelvägar 

fortsätta arbetet med förnyelsen av gatubelysningsan-

läggningen och 2016 är ett år då nämnden har ökade 

resurser för underhållsbeläggning. Förhandlingar med 

Jämtkraft avseende ledningar i offentlig mark pågår 

och utfallet av dessa har stor ekonomisk betydelse. 

Ett annat område som kan få ekonomisk betydelse för 

nämnden är avtalet som slutits mellan IP Only och 

Östersunds kommun. Parkdriften riktas under 2016 

mot fokusområde Frösön, d v s inom detta geografiska 

område utförs en mängd samlade periodiska underhålls-

åtgärder. Inför sommaren kommer de nya golfbanorna 

vid Badhusparkens café och nya bryggor i centralt läge 

att färdigställas. Förnyelse av allén längs Regementsga-

tan fortsätter och Trafik, park och lantmäteri planerar 

för nya anläggningar i parkområdena i Norr och på 

Remonthagen och arbetet beräknas starta under året. 

Även arbetet inför bildandet av Lillsjöns naturreservat 

kommer att påbörjas under året. Avdelningen fortsät-

ter att ta fram underhållsplaner för samtliga anlägg-

ningar inom nämndens ansvarsområde och planerar 

även att upprätta en enkel affärsplan för mät- och 

GIS-verksamheten. På den kommunala lantmäteri-

myndigheten är det av stor betydelse att genomföra 

planerade rekryteringar. Grön trafik fortsätter arbetet 

med omställning av transportsystemet och ett antal 

projekt har beviljats medfinansiering. Bland annat har 

Green Highway-projeket beviljats medel inom ramen för 

Interregs Sverige-Norge-program och finansiering till 

ett nytt laddinfrastrukturprojekt för elbilar har beviljats 

av Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet. Grön 

Trafik har också sökt och beviljats medel från Tillväxt-

verket till det regionala projektet Funktionella Mittstrå-

ket där Östersund ingår. Projektet avser expresscykel-

vägar och förbättrad tåginfrastruktur. Slutligen har 

Trafikverket, i Stadsmiljöavtalet, beviljat en ansökan 

om en elbusslinje i Östersund. 

Florian Stamm 

Ordförande

Lars Andersson 

Förvaltningschef



93

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

   
Ö

S
T

E
R

S
U

N
D

S
 K

O
M

M
U

N
 2

01
5

Kultur- och fritidsnämnden

Viktiga händelser under året
•	 Under året beslutades att en biblioteksfilial ska 

öppnas i Lit 2016. 

•	 I och med att Jämtkraft Arena kommer att vara 

Allsvensk arena 2016 har ett arbete påbörjats att 

genomföra åtgärder för att arenan ska uppfylla 

fotbollsförbundets krav samt tillgodose önskemål 

från ÖFK.

•	 Under året har Kulturskolan startat upp verksam-

heten El Sistema vid Ängsmoskolan i Torvalla.

•	 Under året har nämnden genomfört planerat och 

oplanerat underhåll vid nämndens anläggningar 

och maskiner till en kostnad av 2 350 tkr.

•	 Under året har nämnden stött ett stort antal stora 

arrangemang såsom världscup i längd och skid-

skytte, B-VM i kälkhockey samt en rad kulturar-

rangemang.

•	 Investeringarna vid skidstadion har fortsatt under 

året med fr a åtgärder i spårområdet samt asfalte-

ring av samtliga rullskidbanor. 

KUlTUR- OCH FRITIDSnÄMnDEn
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Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund.

Utfall måluppfyllelse 
Av nämndens 17 mål är: 11 mål uppfyllda, 5 mål inte uppfyllda och 1 mål inte mätbart. När det gäller målen 

som inte har uppnåtts är det några som är svårare att påverka. Det gäller vädret som styr öppethållandet och 

längd på säsongen i våra slalombackar. Det gäller även hur många föreningar som erbjuder verksamhet i vilken 

både flickor och pojkar deltar samt hur många som söker till kulturskolan. För kulturskolan som inte har upp-

nått målet om jämställdhet har ett arbete påbörjats under året. Många av målen som har uppnåtts har uppnåtts 

med god marginal. Noterbart är att båda miljömålen har nått önskat resultat.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: I Östersund är kulturen en drivkraft för utveckling där alla har tillgång 
till upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig

Nämndens effektmål Minst 75 % av de 

elever, som fyllt 10 år och söker till kultur-

skolan, erbjuds plats bland sina tre val.

Målet är uppnått. 75,3% av de elever som fyllt 10 år 

har erbjudits plats på Kulturskolan.

Nämndens effektmål Kulturskolan erbjuder 

musikgrundkurser till elever i grundskolans 

årskurser 2 och 3 vid 10 skolor (dvs 42% av 

skolorna) under 2015.

Målet är uppnått. Redan under våren 2015 var 14 

skolor med i Kulturskolans grundkurser. Under hösten 

var 9 skolor med i grundkurser och 17 skolor deltog i 

höstens upplaga av Tvåornas kör som avslutades med 

två konserter den 2 december.

Nämndens effektmål Antal betalande elever i 

kulturskolan ska vara minst 1.000 stycken. 
Målet är inte uppnått. 840 elever har varit inskrivna 

under året.

Nämndens effektmål: Biblioteket som mötes-

plats ska stärkas, antalet besökare ska vara 

oförändrat i förhållande till 2013.

Målet är inte uppnått. Biblioteket har totalt haft 

322.549 fysiska besökare en minskning jämfört med 

2013 (355.950). Minskningen beror till viss del på att 

man lånar om böcker via webben. Besöken på web-

ben har ökat jämfört med tidigare år. År 2015 var det 

373.774 besökare jämfört med 311.098 år 2014.

Nämndens effektmål: Kulturskolan ska ar-

beta för ökad jämställdhet i sin verksamhet.
Målet är inte uppnått. av de betalande eleverna på 
Kulturskolan är 37% killar och 63% tjejer. Verksam-
heten har inlett ett pedagogiskt arbete som förhopp-
ningsvis bär frukt i framtiden.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Kulturen utvecklas och kulturella uttrycksformer ökar vilket bidrar till 
lokal och regional utveckling, skapande och bevarande av positiva livsmiljöer och förbättring av folkhälsan.

Nämndens effektmål: Biblioteket ska genom-

föra minst 350 aktiviteter, varav 200 stycken 

ska vara riktade till barn och unga.

Målet är uppnått. Biblioteket har genomfört 568 

aktiviteter varav 344 för barn och unga.

KUlTUR- OCH FRITIDSnÄMnDEn
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KUlTUR- OCH FRITIDSnÄMnDEn 

Nämndens effektmål: Kulturskolan ska ge-

nomföra minst 35 framträdanden.

Målet är uppnått. Redan under våren 2015 nådde 

Kulturskolan målet med 35 framträdanden (37 st) 

och under hösten framträder Kulturskolan vid 26 olika 

tillfällen. Totalt 63 framträdanden under budgetåret 

2015.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: De som besöker kommunens anläggningar upplever att de känner sig 
välkomna och att de får god service

Nämndens effektmål: Nämnden utarbetar 

minst en servicedeklaration för att tydliggöra 

servicenivån i idrotts- och sportanläggningar.    

Målet är uppnått. En servicedeklaration som gäller

skidspåren har framställts under året.

Nämndens effektmål: Andelen nöjda besökare 

vid Huvudbiblioteket, Rådhusgatan ska vara 

minst 95%.

En enkätundersökning görs vartannat år. Senaste 

mätningen gjordes november 2014 och då var det 

96% nöjda besökare.

Nämndens effektmål: Nyttjandegraden i 

idrottshallar fredagskvällar och helger ska 

vara minst 45% av tillgänglig tid.

Målet har i stort sett uppnåtts under året. Nyttjan-

degraden har genomsnittligt under två mätveckor upp-

gått till 44,9% av tillgänglig tid.

Nämndens effektmål: Antalet besökare vid 

Gustavsbergsbacken/Ladängen 2014/2015 

ska vara oförändrad eller högre än säsongen 

2012/2013.

Målet är ej uppnåt. Antalet besökare är lägre för sä-

songen 2014/2015 än för säsongen 2012/2013. Beror 

framför allt på mildare väder med kortare säsong.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Flickor och pojkar, män och kvinnor upplever att de utifrån behov och 
intresse har samma förutsättningar att utöva idrott, motion och rekreation.

Nämndens effektmål: Både flickor och pojkar 

erbjuds verksamhet i de föreningar som söker 

aktivitetsstöd.

Målet har inte uppnåtts under året. Mätning är gjord 

på de föreningar som sökt verksamhetsbidrag våren 

2015. 65 föreningar, d v s 96%, erbjuder verksam-

het för både flickor och pojkar. 63 föreningar, d v s 

93%, har verksamheter i vilka både flickor och pojkar 

deltar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Östersund genomför arrangemang på hög nivå.

Nämndens effektmål: De föreningar som ge-

nomför arrangemang på hög nivå ska känna 

att anläggningen motsvarar arrangörens 

förväntningar.

Målet är uppnått. Nämndens anläggningar fungerar 

väl för genomförda arrangemang, vilket framgår av 

gjorda redovisningar. Exempelvis är B-VM i kälkhock-

ey ett arrangemang som har genomförts med mycket 

goda vitsord om Östersund Arena. Enligt arrangö-

rernas omdöme är det en arena som är anpassad för 

verksamhet och besökare med olika funktionsnedsätt-

ningar. När det gäller Skidstadion och dess nya Medi-

acenter, som tagits väl emot för skidskytte WC, har 

den också fungerat bra för världscupen i längdskidor, 

som blev en succé.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Hälsa och arbetsmiljö: arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är 
hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Nämndens effektmål Sjukfrånvaron översti-

ger inte 3%.

Målet är uppnått. Resultatet för år 2015 blev 2,4%.

Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Nämndens effektmål EcoDriving ska använ-

das vid skötsel av nämnden anläggningar. 
Resultatet är uppnått. Antal fast anställda som har 

genomgått utbildningen EcoDriving är 100%.

Nämndens effektmål: Antalet körda kilome-

ter under 2015 med egen bil där bilersättning 

utbetalats skall minska med 2% 

jämfört med 2013.

Målet är uppnått. Antal körda kilometerar under 

2015 har minskat med 8,75% jämfört med 2013.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Nämndens effektmål Idrottsföreningar som 

får arrangemangsstöd vid större arrangemang 

ska upprätta en miljöplan.

Målet är uppnått. 9 st större arrangemang med miljö-

planer som upprättats under 2015.

KUlTUR- OCH FRITIDSnÄMnDEn
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KUlTUR- OCH FRITIDSnÄMnDEn 

Utfall Utfall Utfall
Resultat, indikatorer 2013 2014 2015

Antal besök på kultur- och fritidsnämndens hemsida1 452 346 439 391 489 367

Antal framtagna servicedeklarationer 0 0 1

Idrott

Antal besökare Storsjöbadet 250 057 267 788 st 257.981 st
Antal besökare Östberget2 12 265 st 6 915 st 6 247 st

Nyttjandegrad idrottshallar, barn och ungdomar3 v. 12, 79 %

v. 46, 76 %

v.12, 77%

v.46, 76%

v.12, 79%

v.46, 82%
Nyttjandegraden i idrottshallar fredagskvällar och 

helger
v. 12, 42 %

v. 46, 41 %

v. 12, 38 %

v. 46, 40 %

v. 12, 46 %

v. 46, 43%
Hur många tim/vecka har kommunens simhall öppet 

utöver tiden 08-17 vardagar
44 tim 44 tim 44 tim

Antal stora arrangemang och arrangemang på hög 

nivå
6 9 9

Andel föreningar som känner att anläggningen mot-

svarar deras förväntningar
Ej mätt 100% 100%

Kultur/Bibliotek
Antal besökare huvudbiblioteket 268 721 257 138 231 268

Antal besökare områdesbiblioteken 63 682 67 188 66 471

Antal besökare biblioteksbussen 23 547 24 357 24 810

Antal besökare bibliotekets hemsida/webbplats4 308 154 311 098 373 774

Antal utlån tryckta böcker, tidningar och tidskrifter 389 842 389 007 396 917

Antal utlån AV-medier 90 375 80 638 75 732
- varav E-böcker 14 932 14 119 14 017
Antal lån/invånare i förh till riksgenomsnittet5 8,08 / 6,9 7,78 / 6,47 7,78/xx
Nämndens kostnad per antal registrerade boklån 40,10 kr 41,40 kr 42,2 kr
Hur många tim/vecka har huvudbiblioteket i kommu-

nen öppet utöver tiden 08-17 vardagar
17 tim 17 tim 17 tim

Antal aktiviteter varav riktade till barn och unga
Totalt 346 

Till unga 200

Totalt 484 

Till unga 

303

Totalt 568 

Till unga 

344
Andel nöjda besökare vid huvudbiblioteket, Rådhus-

gatan
Ej mätt 96 % Ej mätt

Andel pojkar respektive flickor i kulturskolan
P 36%  

F 64%

P 38%  

F 62%

P 37%  

F 63%
Storsjöteatern6

Antal besökare

- varav kulturarrangemang

55 798 st

21 261 st

57 235 st

22 100 st

55 519 st

20 000 st
Antal uthyrningsdagar Storsjöteatern

- varav föreställningar7

233

109

229

155

215

135

1.  I denna siffra ingår inte Östersunds bibliotek, Storsjöteatern, samt Storsjöbadet (badet är med fram till sep -13). 

2.  Kan mätas först säsongen 2012/2013 då nytt liftkortssystem infördes.

3.  Fördelning tim/vecka kl. 17-20 barn- och ungdom.

4.  Den nya webbplatsen Bibliotek mitt startade i maj 2011 varför bibliotekets egna hemsida släckts ned.

5.  Statistiken räknas fram på ett nytt sätt enligt Kungliga bibliotekets direktiv från 2013. Om vi räknar på samma sätt för 2012 blir motsvarande siffra 295 

484 stycken besök.

6. Storsjöteatern bytte datasystem 2015 så endast ungefärliga siffror kunde ges.

7. År 2015 mättes antalet kulturföreställningar.
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Utfall Utfall Utfall
Resultat, indikatorer 2013 2014 2015

Kulturskolan
Andel elever som fyllt 10 år och erbjudits plats bland 

sina tre val i förhållande till totala antalet sökande i 

åldersgruppen %
96 % 94 % ---

Andel elever som fyllt 10 år och erhållit plats bland 

sina tre val i förhållande till totala antalet sökande i 

åldersgruppen %
88 % 85 % 75,3%

Andel skolor med kulturskolans musikgrundkurs jäm-

fört med totalt antal skolor i kommunen
63 % 62 % 62%

Andel elever som deltar i musikgrundkurser 36 % 63 % 63%
Antal betalande elever kulturskolan

(inkl syskonrabatt) 922 882 840
Nämndens kostnad per betalande elev i kulturskolan 12 223 kr 13 078 kr 15 473 kr
Antal framträdanden av kulturskolans ensembler, 

teatergrupper, körer och orkestrar
37 st 39 st 63 st

Föreningar
Antal kulturföreningar som erhållit årsbidrag8, st 46 43 42
Antal arrangemang som erhållit arrangemangsbi-

drag:      - Antal konserter 

- Antal teaterföreställningar

- Antal övr. kulturarrangemang

12

8

26

22

3

10

22

3

22

Antal idrottsföreningar som erhållit verksamhetsbi-

drag (aktivitetsstöd)
71 72 71

Antal och andel föreningar som erbjuder verksamhet 

för både flickor och pojkar

98 st

97 %

90 st

95 %

82 st

96 %
Antal och andel föreningar som har verksamhet i 

vilken både flickor och pojkar deltar

89 st

85 %

87 st

92 %

76 st

92 %
Folkhälsa

Andel 13-åringar som motionerar/idrottar på fritiden 

3-4 ggr/v eller mer9, %

F 66% 

P 57%

Totalt 61%

F 60%

P 61%

Totalt 61%

---

Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en fören-

ing (LUPP10), %
----

Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en idrotts-

förening (LUPP), %
---

Miljö
Antal arrangörer som vid större idrottsarrangemang 

upprättat en miljöplan
6 9 9

Antalet körda kilometer med egen bil 35 558 km 34 079 km 32 045 km
Andel utbildade i EcoDriving Ej mätt 96 % 100%
Andel minskad elförbrukning vid nämndens anlägg-

ningar i förhållande till föregående år:
1. Sporthallen

2. Huvudbiblioteket

-2,4 % 

-2,2 %

+0,1 % 

+3,1 %6

+6 % 

-6 %

8.      Kulturföreningar och hembygdsföreningar

9.      Undersökning genomfördes inte 2015.

10.    LUPP undersökningar ska görs var tredje år men 2015 gjordes ingen.

6.      Bibliotekets elförbrukning har ökat 2014 på grund av fläktarna i bibliotekets magasin som går dygnet runt för att hålla radonhalterna inom godkända 

         gränsvärden.

KUlTUR- OCH FRITIDSnÄMnDEn
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KUlTUR- OCH FRITIDSnÄMnDEn

Årets resultat ekonomi
Drift
Årets resultat är +4 288 tkr varav +283 tkr är överskott 

av kapitalkostnader som kommer att regleras i samband 

med apriluppföljningen 2016. Nämndens överskott av-

seende drift är +4 005 tkr. Nämndens resultat för 2015 

påverkas bl a av:

•	 Lägre kostnader för bidrag till föreningar cirka 

700 tkr.

•	 Lägre personalkostnader (fr a vakanser) cirka 1 

160 tkr.

•	 Ej genomfört underhåll enligt underhållsplan cirka 

500 tkr.

•	 Högre intäkter Storsjöbadet, cirka 900 tkr.

•	 Lägre kostnader på vissa andra verksamheter  

700 tkr.

Utfall Utfall Utfall
Resultat, indikatorer 2013 2014 2015

Personal

Medarbetarindex 80 78 ---

Andelen medarbetare som har individuell utvecklings-

plan 40,5 % 56,8 % ---

Värdet av medarbetarundersökningens fråga ”arbe-

tar aktivt med likabehandling”
78 74 ---

Sjukfrånvaro 3,3 % 2,6 % 2,5%
Stressindex 68 71 ---

 Investeringar
•	 Nämnden har beviljats ombudgetering avseende trak-

tor inklusive bandaggregat, 2 400 tkr och skidsta-

dion, 1 000 tkr.

•	 I samband med bokslut har även en omföring skett till 

2016 med 8 000 tkr avseende om- och tillbyggnaden 

av Sporthallen.

•	 Nämnden har inte genomfört breddning av a-plan på 

Jämtkraft Arena för att uppnå FIFA-standard.

•	 Avslutade investeringar inom budget är nytt sågspån 

till snöupplaget vid Östersunds skidstadion, 1 325 tkr, 

utrustning till kulturskolan, 270 tkr, gräsklippare till 

Hofvallen, 665 tkr, pistmaskin Östberget, 2 473 tkr, 

skidstadion etapp 2, 4 767 tkr, spelbara gräsytor, 1 

368 tkr, inventarier och övrigt, 75 tkr

Utfall Utfall Utfall
Resultat, indikatorer 2012 2013 2014

Antal lån/invånare i förhållande till riksgenomsnittet 8,08 / 6,9
7,78 / 

6,47

Resultaträkning  Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Intäkter 2,5 2,8 16,1
Kostnader -109,0 -129,7 -149,7
Kommunbidrag, årsbudget 110,4 114,4 135,6
Kommunbidrag, tilläggsbudget -0,9 14 2,3
Resultat 3,0 1,5 4,3

Investeringar Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Investeringar 11,2 62,9 15,1*
Investeringsbudget 19,3 70,0 70,6

* I investeringsutfallet  för 2015 ingår en försäljning av Jämtkraft Arena som påverkar resultatet med  

40,1 Mnkr.
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KUlTUR- OCH FRITIDSnÄMnDEn 

Karin Thomasson  

Ordförande

Johan Palm 

Förvaltningschef

Framtid 
•	 Översyn interna överenskommelser och externa 

avtal utifrån kommunrevisionens påpekanden. 

•	 Fortsatt utredning av utveckling av Östberget med 

slalombackarna Ladängen och Gustavsbergsback-

en.

•	 Fortsatta investeringar vid nämndens anläggningar 

bl a Skidstadion för kunna stå värd för WC och VM 

i skidskytte, WC i längskidor samt vara attraktiv 

för skiduniversitetet, föreningar, allmänhet och 

näringsliv. 

•	 Slutföra investeringar i om- och tillbyggnad av 

Sporthallen.

•	 Resurser för underhåll och drift av nämndens 

anläggningar. Nämnden har senaste året fått viss 

kompensation, men för att täcka ökade kostnader 

krävs utökad ram.

•	 Flera anläggningar inom nämndens ansvarsområde 

behöver diskuteras i ett utvecklingsperspektiv och 

som kräver investeringar, däribland Storsjöbadet 

och Litsbacken. 

•	 Delta i det fortsätta arbetet utifrån det som 

framkommit i kommunstyrelsens utredningen om 

kulturhus i Östersund.

•	 Resurser för att kunna utveckla dialogen med de 

alltfler föreningar som idag professionaliseras och 

som på ett aktivt sätt nyttjar nämndens anlägg-

ningar för att kunna bygga en långsiktig ekonomi 

för sin verksamhet. 

•	 Fortsätta utveckla kulturskolans verksamhet för 

att tillgängliggöra verksamheten för fler elever 

samt nå barn och unga som normalt inte deltar i 

kulturskolans verksamhet. 

•	 Kulturskolan kommer att fortsätta dialogen med 

Jämtlands gymnasium rörande samnyttjande av 

lokaler inom gymnasiecampus.

•	 Under 2016 genomföra en översyn av bidrag på 

kulturområdet för att bl a möjliggöra för de som 

inte är organiserade i förening att söka bidrag. 

•	 Följa utvecklingen av stora arrangemang för att 

långsiktigt kunna prioritera utifrån tillgängliga 

ekonomiska resurser.

•	 Utöka självservicemöjligheterna för de som nyttjar 

nämndens anläggningar avseende bidragsansök-

ningar, bokningar etc.

•	 Starta upp en biblioteksfilial i Lit under 2016.

Kultur- och fritidsnämnden avser att bidra till tillväxten 

för Östersunds kommun och genom satsningar som gör 

kommunen mer attraktiv för familjer att flytta till men 

även för turister att besök vinter- och sommartid. Sats-

ningar inom kulturens och fritidens område är också 

verksamma bidrag till Östersunds fortsatta utveckling.



101

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

   
Ö

S
T

E
R

S
U

N
D

S
 K

O
M

M
U

N
 2

01
5

Viktiga händelser under året
Det har varit fortsatt fokus på stöd för barns och 

elevers lärande. Stödsystem för uppföljning och analys 

är tillgängliga för verksamheten. Utbildningsinsatser 

har gjorts och fortsätter.

Fleråriga utvecklingsområden har identifierats och 

bearbetas vidare i samarbete mellan förskolechefer, 

rektorer och stab för att bra planering och genomför-

ande ska ge effekter. Områdena är SKA (systematiskt 

kvalitetsarbete) på alla nivåer, flerspråkighet och 

digitalisering. Handlingsplaner finns och aktiviteter har 

påbörjats.

IT-satsning, kompetensutveckling, har fortsatt under 

2015 men på en lägre nivå, 2 mnkr, med utgångspunkt 

från prioriterade utvecklingsområdet ”Digitalisering”. 

En förändring är att delar av satsningen fördelas till 

skolor för ett nära IT-stöd som ska kunna bidra till kon-

tinuerlig kompetensutveckling på respektive skola.

Antal BIBASS-ansökningar och behov av stöd för barn 

och elever har ökat och överstiger i allt högre grad de 

resurser som finns att tillgå.

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnden erhål-

ler full kostnadstäckning för asylverksamheten under 

året. Nämnden erhåller även resurser för nyanlända, 

vilket är en viktig förutsättning för att verksamheten i 

olika delar på ett bra sätt ska kunna möta den fortsatta 

ökningen av asylsökande och flyktingar. Resurserna 

innefattar lokaler, kompetent lärarpersonal, utrednings-

kapaciteter, språkkunnig personal för tolkning; och då 

helst även kunniga för studiehandledning på hemsprå-

ken och därutöver, inte minst: en effektiv och samord-

nad verksamhet. Det handlar både om det inledande 

mottagandet och därefter förutsättningar på hemskolan 

likväl som stödjande funktioner som modersmål, stu-

diehandledning, elevhälsa. Detta sammantaget har givit 

goda resultat för våra nyanlända elevers måluppfyllelse.

Uppdraget ”Långsiktig planering för goda lär- och 

arbetsmiljöer”, med utgångspunkt i Tillväxtplan, har 

tagit fart och kommer att vara vägledande för framtida 

lokalplanering. En delrapport presenterades på nämn-

den i maj. Fr o med i höstas anställdes en projektledare 

på heltid och arbetet har tagit mer konkret form där t 

ex många olika lösningar utretts i de delar behoven är 

som störst.

Förskola
Under våren är beläggningen i förskolan som högst. 

Eftersom inget beslut togs att ta ett extra barn per 

avdelning öppnades därför sammanlagt 66 nya platser 

på Mosippan och Kabbelekan så att alla barn kunde 

erbjudas plats i tid. Detta innebar en kostnadsökning 

för förskolan och utökning av ram har erhållits. Plane-

ring har påbörjats för nya förskolor på Jägarvallen och 

Remonthagen. Dessa beräknas vara klara vid halvårs-

skiftet 2017 om inte praktiska problem uppstår, 

t ex kopplat till detaljplaner och överklaganden, som 

fördröjer tidsplanen.

Kids2home i Östersund lade ner sin ”Nattis”-verksam-

het fr.o.m. september. Dessa platser ersattes omgående 

med kommunala platser på Kabbelekans förskola på 

Frösön.

Kommunfullmäktige beslutade om en engångssatsning 

på arbetskläder till personal i förskolan. Utprovning 

och inköp gjordes i december och har mötts mycket po-

sitivt från personal. Nu kommer budgetering att göras 

i verksamheten för att kontinuerligt utifrån behov göra 

kompletteringar och utbyten.

Förskollärare från ett antal förskolor har under höst-

terminen gått kursen flerspråkighet i förskolan på 

MIUN, inom ramen för förskolelyftet. 

Grundskolan med tillhörande verksamheter
Två skolor, Kastal- och Parkskolan, deltar fortsatt i det 

nationella forskningsprojektet, I-fous, som går ut på att 

följa utvecklingen av moderna verktyg i undervisningen. 

6 skolor (69 lärare) deltar i skolverkets satsning ma-

tematiklyftet 2015. 9 skolor (134 lärare) startade i 

läslyftet hösten 2015.

För att utveckla studie- och yrkesvägledningen så att 

den omfattar hela grundskolan deltog de flesta skolorna 

i ett utvecklingsarbete i samarbete med skolverket och 

arbetsförmedlingen under våren. En handlingsplan för 

det fortsatta arbetet har tagits fram. 

Barn- och utbildningsnämnden
BaRn- OCH UTBIlDnInGSnÄMnDEn
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Ytterligare två förstelärare har tillsatts på skolor som 

tidigare saknat. 

Nämnden beslutade i dec 2014 att bedriva sommar-

skola, oavsett om man får statliga medel eller ej, för att 

kunna göra en bättre planering av verksamheten. Medel 

från skolverket beviljades. 2015 års sommarskola har 

därför varit mer välplanerad än tidigare. Uppföljning 

visar att dessa elevers betygsresultat, främst i matema-

tik, blev bättre december än motsvarande juni 2015.

Nämnden beslutade att det var möjligt att ansluta sig 

till molntjänster vilket givit nya möjligheter för verk-

samheten bl.a. genom GAFE (Google Apps For Educa-

tion). Vissa skolor har valt att utveckla användandet 

inom GAFE. Planering har påbörjats för att stötta 

ytterligare skolor som vill utveckla användandet av 

GAFE.

Övrigt
Z-online har ersatts med G-mail för elever i hela länet. 

Personal i BOUN har både G-mail för kommunikation 

med elever och kommunmailen FirstClass för hantering 

av administration.

Efter skolinspektionens granskning av Jämtlands Gym-

nasieförbund (JGY) framkom det att förbundets köp av 

elevhälsa från Östersunds kommun stred mot aktuell 

lagstiftning. Detta fick till följd att förbundet fr.o.m. 

1 juli 2015 inte längre köpte elevhälsa från BOUN. 

Enheten Elevhälsan minskade därför sin personalstyrka 

med 10 personer (skolsköterskor och skolkuratorer). 

Personalförändringen regleras genom ett övergångs-

förfarande där i stort sett all personal som tidigare 

arbetat mot JGY följde med.

Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visio-
nen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund.

Analys av måluppfyllelse 
Svarsfrekvensen på elevenkät och föräldraenkät fritids-

hem har ökat medan den minskat något på föräldraen-

kät förskola. Större andel föräldrar upplever sina barn 

trygga på fritidshem vilket kan bero på det utvecklings-

arbete som görs på fritidshem utifrån uppdrag ”kvalité 

i fritidshem”. Även större andel av förskolans föräldrar 

upplever att deras barn är trygga i förskolan.

Elevenkäten har haft för låg svarsfrekvens tidigare så 

årets siffror får ses som ett utgångsläge och utveck-

lingsinsatser får vidtas för att förbättra resultatet 

framåt.

Under de senaste tio åren har betygsresultatet för våra 

elever i årskurs 9 sakta ökat - ökningen går hand i hand 

med resultat på Nationella prov, vilket tyder på att det 

inte är betygsinflation bakom de höjda betygen.

Meritvärdet i snitt för samtliga elever i åk 9 2015 lig-

ger på 232,1 poäng. Meritvärdet för 2014 var 220,8 

poäng. En del av förklaringen till höjningen beror på 

att från och med läsåret 2014/15 får de sökande till 

gymnasiet som fått betyg i moderna språk som språkval 

räkna med det som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver 

de 16 bästa betygen i övrigt.

I SIRIS redovisas genomsnittligt meritvärde för 17 

ämnen från och med 2015. Att inte motsvarande redo-

visning fanns 2014 berodde på att det fanns osäkerhet i 

insamlingen av slutbetyg i modernt språk som språkval 

2014. Detta är viktigt att beakta om man gör jämförel-

ser på meritvärdet över tid. 

Skillnaden i meritvärde mellan flickor och pojkar har 

ökat något (2014: 237,1 - 214,8; 2015: 245,2 - 213,4). 

Flickorna på den skola med lägst genomsnittligt merit-

värde har klart högre meritvärde än pojkarna på den 

skola som har högst meritvärde (Flickorna på Parksko-

lan 234,1; pojkarna på Vallaskolan 225,1).

Behörigt till, något program, på gymnasiet ligger över 

tid i linje med tidigare års resultat. Vilket innebär att 

andelen behöriga över de senaste åren är skillnaden på 

marginalen och legat relativt konstant. 2015 var 89,5 

% av eleverna behöriga till något gymnasieprogram.

54 elever var obehöriga att söka till gymnasiet 2015, 

33 pojkar och 21 flickor. Av dessa 54 elever; gick 6 i 

förberedelseklass, 51 saknade betyg i matematik. Idag 

går  44 på något av IM-programmen på gymnasiet, 8 

går kvar i grundskolan; 2 elever går på ett nationellt 

gymnasieprogram.

13 av de 25 elever i årskurs 8 som gick sommarskola 

2014 blev behöriga till gymnasiet 2015.

Ett viktigt mått för likvärdighet i skolan är andelen 

elever som nått minst kunskapskraven för betyget E i 

alla ämnen. 2015 nådde 82 % av eleverna i åk 9 minst 

kunskapskraven för betyget E i alla ämnen. 

Prioriterade områden Folkhälsa 
På grund av införandet av nytt datasystem finns 

inga tillförlitliga uppgifter för Hälsosamtalet läsåret 

2014/2015, så de målen går inte att följa. ANDT– ar-

betet har fortsatt och under året har bl.a. Can-under-

BaRn- OCH UTBIlDnInGSnÄMnDEn



103

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

   
Ö

S
T

E
R

S
U

N
D

S
 K

O
M

M
U

N
 2

01
5

BaRn- OCH UTBIlDnInGSnÄMnDEn

sökning genomförts. Svårt att veta om olovlig frånvaro 

minskat då vi på en övergripande nivå ej tidigare haft 

tillförlitliga siffror på totalen. Utvecklingsinsatser mot 

hedersrelaterat våld och förtryck har genomförts och 

rutiner för orosanmälan är framtagna och implemente-

rade. Barn- och elevsamverkansgrupp genomförs innan 

nämnd för att få barnens/elevernas syn på frågeställ-

ningar.

Personal
Sjukfrånvaron för 2015 har ökat med 0,5 procenten-

heter jämfört med 2014. Långtidssjukfrånvaron står 

för 59,1 % av den totala sjukfrånvaron. Förskolan har 

fortsatt högst sjukfrånvaro.

Insatser för att minska sjukfrånvaron och få medarbe-

tare tillbaka i arbete görs på både individ- och grupp-

nivå. 

Cheferna arbetar aktivt med sina långtidssjuka och 

använder företagshälsovården och Område HR som 

stöd. Anledning till långtidssjukfrånvaro är ibland på 

grund av diagnos som gör det svårt för arbetsgivaren 

att påverka återgången till arbete.

Inom förskolan fortsätter arbetet som benämns ”PULS 

i förskolan”. Den partsgemensamma arbetsgruppen för 

PULS arbetar bland annat för att ta fram förebyggande 

åtgärder för att hindra att fler blir långtidssjuka.

Kommungemensamma utbildningsinsatser har också 

genomförts under året. Exempel är utbildning för che-

fer och skyddsombud i området kränkande särbehand-

ling och förebyggande konflikthantering. 

I medarbetarenkäten 2014 var det förskolechefer, och 

framförallt rektorer, som visade hög arbetsbelastning 

och stressnivå. Orsakerna är flera bl.a. har komplexite-

ten i uppdraget ökat, fler barn och elever i verksamhe-

ten samt svårigheter att få tag på vikarier och behörig 

personal. Detta har resulterat i en handlingsplan för 

att förbättra arbetssituationen för förskolechefer och 

rektorer. En av de viktigaste åtgärderna är att utveckla 

ett nära stöd, vilket förutsätter att resurser tillförs. 

På några skolor har akuta åtgärder fått vidtas för att 

stötta.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 

2015, p.g.a. omarbetning och att ny upphandling plane-

ras inför 2016.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: alla elever i Östersunds kommun ska vara behöriga att välja ett pro-
gram till gymnasieskolan och vara så väl förberedda som möjligt inför gymnasieskolan

Barn- och utbildningsnämndens effektmål

Alla elever skall ha behörighet till gymnasie-

skolan. 

Andelen elever som dessutom kan välja, mel-

lan yrkesförberedande och högskoleförbere-

dande linjer, skall inom en treårsperiod vara 

minst 90 %. Delmål år 2015 är att ligga över 

föregående års resultat.

Resultat 

År 2015 kan 85,0% av eleverna välja fritt, motsva-

rande siffra 2014 var 88,4%

Målet är inte uppnått.

Andelen pojkar som har behörighet till ett 

program i gymnasieskolan skall närma sig 

andelen flickor med gymnasiebehörighet. 

Andelen flickor med behörighet till gymnasie-

skolan skall öka.

Resultat

År 2014 hade 88,0% av pojkarna och 91,0% av 

flickorna behörighet till ett program. År 2015 var 

siffrorna 84,8% för pojkarna respektive 90,9% för 

flickorna. 

1. Skillnaden mellan pojkars behörighet och flickors 

behörighet har ökat från 3,0 procentenheter till 6,1 

procentenheter mellan 2014 och 2015. 

2. Andelen flickor med behörighet har minskat från 

91,0% till 90,9%, dvs. 0,1 procentenhet mellan 2014 

och 2015 

Målen är inte uppnådda. 
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Andelen vårdnadshavare som upplever att 

deras barn känner sig trygga i förskola och i 

fritidshem, skall vara minst lika många som 

vid senaste mätning. 

Resultat

2015 har vårdnadshavarnas upplevelse av deras barns 

trygghet i förskolan ökat från 93,4% år 2014 till 

94,6%. Målet är uppnått.

I fritidshemsverksamheten har vårdnadshavarnas 

upplevelse av barnens trygghet ökat från 88,9% år 

2014 till 91,1%. 

Målet är uppnått

Andel förskolor där barnen deltar vid plane-

ring av förskolans (veckans) aktiviteter ska 

ha ett högre värde än 2014.

Resultat

Målet var nytt för år 2014. Mätvärde finns inte i 

Kolada och är inte insamlat på annat sätt. Bedömning 

är att värdet ligger minst lika högt som år 2014, dvs 

99 %.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Östersunds kommun kännetecknas av ett brett utbildningsutbud av hög 
kvalitet, god vägledning samt information om elevers och verksamheters resultat.

För de elever i grundsärskolan åk 9 som be-

gär ut betyg, ska det genomsnittliga meritvär-

det öka jämfört med 2014.

Resultat

Målet är uppnått, 2015 hade eleverna ett genom-

snittsbetyg på 198, vilket ska jämföras med 190 för 

2014 och 181 för 2013

Elevers syn på skolan och undervisningen i 

årskurs 5 och i årskurs 8 ska inom en treårs-

period ligga bland de 30 bästa kommunerna 

i riket. Delmål år 2015 är att ligga över 

genomsnittet i riket.

Resultat

Andel elever i årskurs 5 och årskurs 8 som är positiva 

till skolan och undervisningen.

Nytt mål. 

Den nationella jämförelsen av resultaten redovisas 

våren 2016.

Resultat i elevenkäten 2015 (svaren ”Stämmer helt 

och hållet” och ”Stämmer ganska bra”) 

Åk 5 88%

Åk 8 72 % Delmålet kan inte mätas förrän våren 

2016 men bedöms kunna uppnås.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Hälsa och arbetsmiljö: arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är 
hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 

6,5 %.
Resultat

Sjukfrånvaron uppgår till 7,5 %. Det är en ökning 

med 0,5 procentenheter jämfört med 2014.

Målet är inte uppnått.

BaRn- OCH UTBIlDnInGSnÄMnDEn
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Ekologiskt hållbart samhälle

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030

Alla arbetsställen har en fungerande samt 

årligen reviderad handlingsplan inom miljö 

med fokus på energianvändning. 

Resultat 

94 % av alla arbetsplatser har en fungerande och 

reviderad miljöhandlingsplan. Målet är ej uppnått.

Minst en tredjedel av antalet längre resor ska 

ske med tåg i stället för flyg.
Resultat

35 % av andelen längre resor har skett med tåg.  

Målet är uppnått.

Antalet körda kilometer under 2015 med 

egen bil där bilersättning utbetalats skall 

minska med 5 % jämfört med körda kilome-

ter under 2014.

Resultat

Antal körda kilometer med egen bil 2014: 263 368 

Antal körda kilometer med egen bil 2015: 333 010 

Antalet körda kilometer med egen bil har ökat med 26 

%. 

Målet är ej uppnått.

Genom ruttplanering skall antalet körda kilo-

meter under tre månader 2015 med upphand-

lad skolskjuts minska med 5 % jämfört med 

motsvarande månader 2014.

Planering med rektorer är genomförd i april. Turer 

för förskoleklass samkörs nu med turer för årskurs 

ett i stället för separata turer för förskoleklass sedan 

höstterminen 2015. Ändringar är genomförda på Tre-

älvsskolan, Häggenås skola, Bringåsens skola, Fåker 

skola, Ångsta skola och Sörgårdsskolan. Inget nyckel-

tal kan tas fram då det ej går att göra uttag av statis-

tik från skolskjutsprogrammet ”Solen” i nuläget.

Vid nybyggnationer skall minst Silvernivå 

uppnås enligt normen Bygga Bo.
Resultat

Ingen nybyggnation har skett

Kommunfullmäktiges inriktningsmål: I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Under 2015 skall alla förskolor övergå till 

att endast köpa in ftalatfria engångshandskar.    
Resultat

100 % av alla förskolor har övergått till att köpa in 

ftalatfria engångshandskar. 

Målet är uppnått.



106

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

   
Ö

S
T

E
R

S
U

N
D

S
 K

O
M

M
U

N
 2

01
5

Resultat i jämförelse med andra 
kommuner
Redovisas till Barn-och utbildningsnämnden med 

utgångspunkt av redovisning per augusti 2015 av nyck-

eltalstabell. 

Årets resultat ekonomi 
Drift 
Totalt visar bokslut 2015 på ett resultat på -12 593 tkr.

Åtgärder 2015
Månadsrapporter under 2015 har visat på svårigheter 

att nå budget i balans, vilket inneburit att de kom-

munala verksamheterna arbetat med återhållsamhet/

sparbeting från maj och köpstopp efter nämndsbeslut 

i oktober. Underskott för 2015 hade varit avsevärt hö-

gre, minst 10 miljoner, utan de åtgärder som Barn- och 

utbildningsnämnden (BoUN) beslutade. 

BoUN har utifrån uppföljningar påbörjat ett arbete med 

analys av ersättning utifrån demografi, vilket kommu-

nicerats med Kommunledningsförvaltningen och även 

beskrivits i underlag för Detaljbudget 2016.

Framtid
BoUN fortsätter att utveckla rutiner bland annat 

genom införande av ”Budget och Prognos” för att för-

bättra uppföljning både per månad och tertial. Arbetet 

med att planera för ekonomiska uppföljningar sker i 

samråd med kommunledningen och utgår även från 

revisionsrapport ekonomistyrning.

Nedan beskriv de delar som haft störst påverkan på 

utfall 2015.

Fristående verksamheter
Analys av utfall 2015 visar att de fristående verksam-

heterna varit underbudgeterade i detaljbudget 2015. 

Totalt uppgår budgetavvikelsen till drygt -14 000 tkr. 

Ersättning till fristående verksamheter har varit kor-

rekt, men budgeterat utrymme för litet. 

Inför 2016 har förvaltningen budgeterat utifrån utfall. 

Ersättning fristående verksamheter 2016 beräknas då 

de kommunala verksamheternas budget beslutats. 

Förvaltningsgemensamt
Budgetavvikelse -8 234 tk som till största delen förkla-

ras av semesterlöneskuld, underbudgeterad ledning och 

administration för verksamheten (rektorer och försko-

lechefer) samt ökade IT-kostnader.

Familjedaghem 
Budgetavvikelse: 1 929 tkr

I budgetavvikelsen ingår både kommunala och fristå-

ende familjedaghem samt dygnet-runt-verksamhet och 

förklaras bland annat av en minskning av antal dag-

barnvårdare samt effekter av återhållsamhet/sparbe-

ting och köpstopp.

Förskola
Budgetavvikelse 3 466 tkr förklaras av effekter från 

återhållsamhet/sparbeting samt köpstopp.

Fritidshem och grundskola 
Budgetavvikelsen 2 720 tkr förklaras av effekter från 

återhållsamhet/sparbeting samt köpstopp. Behov av 

resurser till BIBASS (barn i behov av särskilt stöd) har 

varit större än budgeterat, vilket påverkat ekonomiska-

resultatet negativt.

Skolskjutsar
Budgetavvikelse skolskjuts grundskola och skolskjuts 

grundsärskola, -1035 tkr respektive 166 tkr. Detta är 

ett bättre resultat än prognos tidigare under året på 

grund av ändrade skolskjutsregler samt effekter av 

optimering.

Elevhälsa 
Budgetavvikelse 860 tkr. Detta är ett bättre resultat 

än tidigare prognos under året på grund av ej tillsatta 

tjänster samt effekt av återhållsamhet/sparbeting och 

köpstopp.

Grundsärskola
Budgetavvikelse 2 469 tkr vilket till största delen kan 

förklaras av högre interkommunala ersättningar, lägre 

kostnader än budgeterat samt återhållsamhet/sparbe-

ting samt köpstopp.

Investeringar 
Resultat -0,6 Mkr vilket beror på komplettering och ut-

byte utifrån arbetsmiljö, främst ljudåtgärder i matsalar, 

samt utrustning renoverade klassrum.

BaRn- OCH UTBIlDnInGSnÄMnDEn
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BaRn- OCH UTBIlDnInGSnÄMnDEn

Resultaträkning  Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Intäkter 184,8 204,5 180,4
Kostnader -1 168,6 -1 222,0 -1 234,0
Kommunbidrag, årsbudget 993,4 1 000,6 1 023,7
Kommunbidrag, tilläggsbudget 0,5 5,0 17,3
Resultat 10,1 -11,8 -12,6

Investeringar Utfall Utfall Utfall
mnkr 2013 2014 2015
Investeringar 8,4 5,0 6,2
Investeringsbudget 9,0 5,0 5,6

Framtid 
Det kommer att vara fortsatt fokus på stöd för barns 

och elevers lärande. Redan i förskolan kommer mer 

fokus läggas på att skapa förutsättningar för barns 

lärande, t ex vad gäller språkutveckling. Skolverket har 

tagit fram ett stödmaterial för bedömning åk 1-3 i läs- 

och skrivutveckling samt taluppfattning. Materialet ska 

användas och kommer underlätta för verksamheten i 

arbetet med att vidta rätt åtgärder för varje elev som 

inte nått målen, vilket också följs upp förvaltningsöver-

gripande. På motsvarande sätt kommer uppföljning att 

ske i åk 6-9 för att fånga upp elever som riskerar att 

inte nå målen för behörighet till gymnasiet. Stödsystem 

för uppföljning och analys kommer att vara tillgängliga 

för verksamheten. Utbildningsinsatser har gjorts men 

kommer att ges utifrån behov.

Inom de fleråriga utvecklingsområdena, SKA (systema-

tiskt kvalitetsarbete) på alla nivåer, flerspråkighet och 

digitalisering, kommer åtgärder att genomföras enligt 

framtagna handlingsplaner t o m 2017. Införandet av 

Stratsys, som är en kommungemensam plattform för 

mål- och styrkedjan samt kvalitetsarbete, påbörjas 

våren 2016 och kommer att underlätta strukturerna för 

SKA.

Ramtillskott för BIBASS med 5 Mkr har erhållits inför 

2016. Ett nytt upplägg för fördelning av BIBASS-re-

surser föreslås. En översyn av BOUNs interna resurs-

fördelning kommer att göras m h a en extern resurs 

under 2016.

För att verksamheten i olika delar på ett bra sätt ska 

kunna möta den fortsatta ökningen av asylsökande 

och flyktingar behöver resurser tillföras i motsvarande 

grad även fortsättningsvis i alla berörda verksamheter. 

En sakkunnig nyanlända/flerspråkighet anställs fr o m 

2016 för att kunna samordna och stötta verksamheten. 

Även verksamhetens ledning och administration behöver 

förstärkas p g a det allt större mottagandet av nyan-

lända som bedöms fortsätta öka 2016.

IT-satsningen kommer att fortgå under 2015 med 

utgångspunkt från prioriterade utvecklingsområdet 

”Digitalisering”. 2,5 Mkr har tillskjutits för att utbyte 

och utökning av utrustning ska kunna ske.

Projektet ”Långsiktig planering för goda lär- och ar-

betsmiljöer” kommer att avslutas september 2016 och 

vara vägledande för framtida lokalplanering. Långsiktig 

planering övergår då till en förvaltande organisation 

där årliga revideringar görs av barn-/elevprognoser 

samt stöd ges till verksamheten i alla de byggnationer 

som kommer att behöva genomföras.

Förskola
Under våren är det högst beläggningen i förskolan. 

Fortsatt arbete pågår för att nå bästa beställningen 

utifrån de behov som finns så att resurser används så 

effektivt som möjligt. Planering görs för nya förskolor 

på Jägarvallen och Remonthagen som beräknas vara 

klara under 2017 om inga hinder uppstår.

Grundskolan med tillhörande verksamheter
De flesta anställningar för Karriärtjänster löper ut inför 

hösten 2016. Utifrån de erfarenheter som finns behöver 

en ny rekrytering genomföras med målsättningen att 

alla skolor kan ha karriärtjänster och de skolor som har 

störst behov av skickliga lärare kommer att ha det.

Två skolor, Kastal- och Parkskolan, fortsätter att delta 

i det nationella forskningsprojektet, Ifous, som går ut 
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BaRn- OCH UTBIlDnInGSnÄMnDEn

på att följa utvecklingen av moderna verktyg i undervis-

ningen. 

Matematik- och läslyft fortsätter på flera skolor även 

under 2016. Skolverkets stöd framåt kommer att 

förändras så att det ekonomiska stödet försvinner men 

att digitalt stöd även fortsättningsvis kommer finns via 

skolverkets hemsida. Inga fler skolor startar matemati-

klyftet under 2016 men utveckling av matematikunder-

visningen måste fortsätta på annat sätt.

För att utveckla studie- och yrkesvägledningen så att 

den omfattar hela grundskolan har en handlingsplan 

tagits fram som ska implementeras under året. En ökad 

satsning på SYV i hela grundskolan kommer att behö-

vas för att uppfylla lagkrav.

Övrigt
I samarbete med Miun kommer några 

övningsförskolor/-skolor att startas upp på försök för 

att ta emot lärarstuderande under praktik på ett nytt 

och bättre sätt. Ett mer nära samarbete med Miun 

kommer att utvecklas med övningsförskolor/-skolor. På 

dessa förskolor/skolor kommer utbildningsinsatser för 

all personal att genomföras. Huvudhandledare kommer 

att få ytterligare utbildning. Ytterligare övningsskolor/-

förskolor kan komma att startas upp även under 2017.

En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för 

chefer i BoUN togs fram och ligger till grund för de 

åtgärder som planeras för 2016. En åtgärd är att hitta 

strukturer och former för att resurser till ledning och 

administration kan öka i takt med att organisationen 

växer och det pedagogiska ledarskapet kan utövas på 

ett bra sätt.

Niklas Daoson 

Ordförande

Annika Källgård 

Förvaltningschef
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Vård- och omsorgsnämnden
Viktiga händelser under året
några av de viktigaste händelser i vård- och omsorgs-
nämndens verksamhet 2015 rör nya hemtjänstavgifter 
för personlig omvårdnad, test och införande av nya 
tekniska lösningar och nämndens satsningar på kompe-
tensutveckling, samt ökad delaktighet och ökat infly-
tande för brukare.

Nya hemtjänstavgifter för personlig omvårdnad 
gav ”barnsjukdomar”
Den 1 juli höjde Vård- och omsorgsnämnden hem-

tjänstavgifterna för personlig omvårdnad, från 100 kr 

per månad till 100 kr per timme. Detta innebar en del 

inkörningsproblem, vilket i sin tur gjorde att det kom in 

fler klagomål om felaktiga fakturor. 

Ökade behov på vissa områden, oförändrat på 
andra
Under det första halvåret var behoven av hemtjänst 

oförändrat, men under hösten minskade behovet av 

hemtjänst något. Kön till särskilda boenden nästan 

fördubblades under juli och augusti, från 30 till 58 

personer, efter att ha legat stabilt på cirka 30 under 

flera år. På grund av detta behöver vård- och omsorgs-

nämnden vidta både kort- och långsiktiga åtgärder, och 

bland de senare är byggandet av nya särskilda boenden 

en viktig del. 

Behovet av korttidsplatser har varit stort under året. 

För att tillgodose behovet har förvaltningen köpt en-

staka platser i Föllinge samt temporärt utökat med fem 

platser i form av dubbelrum på Barkvägen i Torvalla. 

Medborgardialoger, delaktighet och inflytande
Inför beslutet om nya hemtjänstavgifter för personlig 

omvårdnad ordnade vård- och omsorgsnämnden två 

medborgardialoger. Man ordnade också medborgar-

dialoger under hösten i syfte att hämta in synpunkter 

om framtidens boende för äldre och personer med 

funktionsnedsätttning, inför nämndens boendeplanering 

för åren 2016-2021. Dialogerna, hölls bland annat på 

mötesplatserna i Lit, Brunflo och på Prästgatan 58.  

Dialogerna rönte stort intresse och nämnden fick in 

många synpunkter. Bland annat var pensionärsorgani-

sationerna involverade.

Utöver detta har också förvaltningsledningen, tillsam-

mans med stödfunktioner, deltagit i SKL:s utbildnings-

program ”Leda för resultat”*, där fokus har varit att 

förbättra brukarnas delaktighet och inflytande inom 

samtliga sektorer. 

Kvalitetsarbete, kompetensutveckling och rekry-
tering
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har under 

året arbetat med att ta fram ett kvalitetsledningssys-

tem, detta beräknas vara på plats under 2016. För-

valtningen påbörjade också en omfattande utbildnings-

insats i ”mjukt självskydd” för medarbetarna. Alla 

medarbetare som riskerar att utsättas för våld och hot 

kommer att gå utbildningen. I syfte att öka intresset 

för att söka sig till vård- och omsorgsyrket har förvalt-

ningen, med stöd från Område Kommunikation, gjort 

två kortfilmer som sedan spridits i sociala medier. 

Ny teknik – testbädd och digitala trygghetslarm
Förvaltningen har byggt upp en testbädd för att testa 

ny teknik och utbilda personal. Testbädden, som även 

ska kunna användas av regionen och övriga kommuner, 

invigdes av äldreminister Åsa Regnér då hon besökte 

Östersund i oktober. Under hösten fick också alla med 

trygghetslarm i kommunen sina larm utbytta till nya 

och säkra digitala larm.

Representanter från Östersunds kommun i natio-
nella referens- och arbetsgrupper
Meta Aringstam från Demensteamet har utsetts till en 

av 20 representanter i en nationell referensgrupp som 

ska utveckla de nationella riktlinjerna för att ta hand 

om människor som drabbas av demens. Förvaltnings-

chef Lars Liljedahl har också utsetts att ingå i Expert-

gruppen som är knuten till Regeringens samordnare för 

Life Science**, där syftet är att Sverige ska ta tillbaka 

sin världsledande position inom området. 

*Läs mer på insidan.ostersund.se/ledaforresultat

**Life Science omfattar i huvudsak följande forsk-

ningsområden: Medicinteknik, Bioteknik och Läkeme-

del.

VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn
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Här följer en sammanfattning av viktiga 
händelser inom olika områden: 

 
Hemtjänst
Resultat från granskningar och från Socialstyrelsens 

brukarundersökning visar att 93 % av brukarna är 
nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst, vilket är 
2 procentenheter högre än genomsnittet för riket. De 

granskningar och undersökningar som genomförts visar 

också att hemtjänsten arbetar aktivt med att utveckla 

och förbättra arbetssättet när man upprättar genom-

förandeplaner. 

Förvaltningen arbetar också med att förbättra vårdpla-
neringsprocessen för personer som behöver hemtjänst 

efter en sjukhusvistelse, så att dessa ska känna sig 

trygga inför att de skrivs ut och åker hem.

”Matgubben” vann upphandlingen om att distribuera 

portionsmat till personer i hemtjänsten. Kontraktet gäl-

ler till och med den 31 mars 2021. 

Lov (Lagen om valfrihet) i hemtjänst 
Fyra utförare i kommunen är godkända för att utföra 
personlig omvårdnad inom valfrihetssystemet. Det har 

inte tillkommit några nya utförare av omvårdnad sedan 

införandet av LOV 2014. Ytterligare åtta godkända 
företag erbjuder enbart servicetjänster, tre av dessa 

erbjuder sina tjänster i hela kommunen. Ett företag 

erbjuder enbart ledsagarservice.

En mätning från oktober 2014 till och med december 

2015 visar att 87 % av dem som behöver insatser 
väljer utförare – vilket innebär att 13 % avstår från att 

välja utförare. Av de som gör ett val väljer 71 % kom-

munen, 22 % Attendo och 7 % Förenade Care.

Öppen verksamhet 
Glädjande nog så använder fler och fler personer över 
67 år sig av Fixartjänster*. Förvaltningen har mark-

nadsfört fixartjänsten som fallförebyggande insats, 

vilket sannolikt gjort att fler velat använda sig av dem. 

En välbesökt äldredag har hållits på Prästgatan 58. 

Sedan den nya mötesplatsen invigdes i oktober 2014 

har man haft mängder med aktiviteter som både varit 

välbesökta och uppmärksammats i media. Mest upp-

märksammad blev cruisingen i juni.

*Läs mer på www.ostersund.se/fixartjanster

Särskilt boende
Vid 2015 års utgång hade 45 personer beslut om 

särskilt boende som inte hade verkställts. Av dem hade 

7 personer väntat längre än 3 månader. 2 av de 7 per-

sonerna som väntat längre än 3 månader väntar som 

medboende eller parboende* för att kunna flytta med 

sin make/maka till det särskilda boendet. Vård- och 

omsorgsnämnden har förändrat riktlinjerna för att öka 

möjligheten till parboende under 2016. Väntetiden på 

särskilt boende har varit 47 dagar (median) under 2015 

Personer som ska flytta till särskilt boende och deras 

anhöriga är mycket tydliga vid valet av boende. De mest 

efterfrågade boendena ligger inom centrala Östersund 

och på Frösön. De viktigaste önskemålen är att bosta-

den ska

•	 ha god standard

•	 vara tillräckligt stor

•	 vara belägen i markplan

•	 ha en bra utemiljö som det är lätt att komma ut till. 

Resultat från granskningar av särskilt boende visar att 

verksamheten fortsätter att arbeta aktivt med värde-
grundsfrågor, aktiviteter och måltider.

Kontrakten med Vardaga AB om de särskilda boendena 

Björkbacka, Sjöängen, Brunkullan och med Struktur-

rutan AB om Rådmansgatan går ut den 30 september 

2016. Under 2015 har verksamheten varit ute på 

upphandling, vilket beräknas vara klart under februari 

2016. 

*Medboende innebär att en person har laglig rätt 

oavsett eget omvårdnadsbehov att flytta med sin make/ 

maka till boendet. Parboende innebär att båda ma-

karna har rätt till en gemensam lägenhet eller varsin 

lägenhet på samma särskilda boende.

Funktionshinderområdet
nöjda brukare och god kvalitet i verksamheterna
Resultaten från den brukarundersökning som Sektor 

LSS och Förvaltningsövergripande Sektor gjort visar 

att brukarna är mycket nöjda med verksamheten. Un-

dersökningen omfattar cirka 200 brukare och genom-

fördes med hjälp av verktyget Pict-o-stat. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört 
två granskningar (en anmäld och en oanmäld) på nämn-

dens elevhem. Återkopplingen visade ett mycket gott 
resultat utan anmärkningar – vilket också lett till att 

VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn
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VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn

elevhemsverksamheten i Östersund uppmärksammats 

nationellt. Elevhemmen fick även Vård- och omsorgs-

nämndens kvalitetspris under 2015.

Daglig verksamhet LSS (Mica) och Korttidsvistelse LSS 

har följt upp verksamheten och resultaten visar på god 

kvalitet. Förbättringsområden som identifierades var 

inom dokumentation, verksamhetsplanering och individu-

ellt anpassat arbetssätt.

lång väntan på verkställda beslut i vissa fall
Eftersom behovet av bostad med särskild service LSS 

och kontaktperson LSS är fortsatt stort är det svårt 

att verkställa besluten inom skälig tid, konstaterar IVO. 

I december 2015 var 25 beslut om LSS-bostad och 14 

beslut om kontaktperson icke verkställda. Behovet av 

korttidsvistelse i form av korttidshem för barn och unga 

har ökat under 2015. Det ökade behovet har inneburit 

att några barn och ungdomar har fått vänta. 

Delaktighet och inflytande
Några LSS-bostäder har under året genomfört en 

brukardialog i organiserad form, med lyckat resultat. 

Dialogen genomfördes enligt en evidensbaserad modell 

som heter ”Delaktighetsmodellen”. Inom ramen för ar-

betet med att ta fram en Boendeplan har nämnden också 

genomfört en medborgardialog och anpassad webbenkät.

PRIO-satsningen och struktur för social dokumentation
Arbetet med den statliga PRIO-satsningen*, riktad mot 

personer med psykisk ohälsa har fortsatt under 2015 och 

nämnden har tagit fram en handlingsplan för 2016-17. 
Representanter från Vård- och omsorgsförvaltningen 

deltar också i en länsövergripande arbetsgrupp som ska 

ta fram förslag på en modell för integrerad psykiatri i 

länet. Nämnden har också börjat föra in en ny gemensam 

struktur för social dokumentation.

Övrigt som hänt under året
•	 Sektor lSS har startat tre nya lSS-bostäder och en 

Sol-bostad under året.

•	 Daglig verksamhet Mica har utökat med två nya 
arbetsgrupper.  

•	 Antalet ansökningar till bostad för barn och unga 

LSS (elevhem) har minskat, vilket har resulterat i 

att ett elevhem lagts ned 

•	 Antalet ansökningar om insatsen boendestöd** 
ökar. Vid årets utgång hade 75 personer boende-

stöd.

*PRIO- Nationell handlingsplan för riktade insatser inom 

området psykisk ohälsa 

**Läs mer på Östersund.se /Omsorg och hjälp / Psykisk 

ohälsa

Hemsjukvården
Uppföljningen av hemrehabilitering under våren visar 

att 32 % av de personer som fått stöd har blivit mer 
självständiga och för 17 % har hemtjänsttimmarna 

minskat. Uppföljningen visar även att 87 % anser att 

rehabiliteringsinsatsen haft betydelse för deras nuva-

rande situation och man är nöjd med insatserna.

Under projekttiden 1 maj 2014 – 30 april 2015 har per-

soner med fallrisk som bor i särskilt boende erbjudits 

höftskyddsbyxor. Resultatet visar på en stor minskning 

av antalet höftfrakturer under projekttiden, varför man 

nu erbjuder höftskyddsbyxor på samtliga boenden.

En uppdragsbeskrivning har tagits fram för arbetstera-
peuter och fysioterapeuter som arbetar med personer i 

särskilt boende och korttidsboende. Uppdraget kommer 

att testas och utvärderas på utvalda boenden under 

2016.

Samtal som förs med personer som vårdas i livets slut, 

så kallade brytpunktsamtal, har ökat något under året. 

Efterlevandesamtal utförs i samma omfattning som fö-

regående år medan munhälsobedömningarna har ökat.

En ny rutin för att förebygga och behandla näringsbrist 
har introducerats under hösten. Man har också revide-

rat samtliga rutiner för fallförebyggande arbete. 

Uppföljning av individuellt träningsprogram för per-
soner med hemtjänstinsatser som har bedömd fallrisk 

visar att 62 % förbättrat sin balans. En enkät har 

skickats ut till brukarna, svarsfrekvensen var på 48 % 

och svaren visar att 41 % helt eller delvis uppnått sitt 

mål med träningen och är väldigt nöjda med den träning 

man fått (9,5 på en 10-gradig skala).

De journalgranskningar som MAS och MAR gjort visar 

på att det finns ett stort behov av stöd för att utveckla 
dokumentationen.
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Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Inriktningsmål Bemötande/inflytande - Vård- och omsorgsplanen: Brukare och närstående bemöts på ett 
respektfullt sätt och har inflytande i planering och utformning av stöd och insatser

Upplevd brukarnöjdhet inom särskilt boende 

och hemtjänst: 

•	 sammantagna upplevelsen (>85 för sär-

skilt boende och > 92 för hemtjänst) 

 

•	 måltidsverksamheten (>75 för särskilt 

boende)  

 

 

•	 upplevd trygghet (> 55 för särskilt bo-

ende och >60 för hemtjänst) 

 

•	 aktiviteter (> 60 för särskilt boende) 

 

•	 Personalkontinuiteten inom hemtjänsten 

skall vara högst 12 personer (var 18 

personer 2013)

Upplevd brukarnöjdhet inom funktionshin-

derområdet ska förbättras 2015 - både den 

sammantagna upplevelsen och när det gäller 

aktiviteter - jämfört med den basmätning som 

genomförs under hösten 2014.

Resultat (Uppgifter inom parentes avser resultatet 

2014).

Sammantagna upplevelsen 

Särskilt boende: 78 % (81 %)          Målet ej uppnått

Hemtjänst 93 % (91 %)                    Målet uppnått

Måltidsverksamheten Särskilt boende

Maten smakar bra 72% (75%)         Målet ej uppnått 

Måltiden är en trevlig stund 63%  

(66%)                                               Målet ej uppnått

Upplevd trygghet 

Särskilt boende 85% (87%)              Målet uppnått

Hemtjänst 89%  (89%)                     Målet uppnått

Aktiviteter 

Särskilt boende 46% ( 54%)             Målet ej uppnått

Personalkontinuiteten

19 personer                                       Målet ej uppnått

Brukarnöjdheten inom MICA och LSS-bostad var 

mycket god i den mätning som genomfördes i maj 

2015. Någon basmätning på hösten 2014 genom-

fördes dock inte, varför referenspunkt saknas. Även 

på nationell nivå saknas alltjämt landsomfattande 

brukarundersökningar. 

Målet kan ej mätas

Kompetens - Vård- och omsorgsplanen: Kommunen förfogar över god och mångsidig kompetens och nöd-
vändiga kunskaper och färdigheter för att ge service, vård och omsorg av rätt och god kvalitet och säkerhet.

Andelen tillsvidareanställda med adekvat ut-

bildning inom kommunals avtalsområde skall 

vara minst 90 %. (88 % 2013).

Resultat: Målet ej uppnått. 

Andelen tillsvidareanställda med adekvat utbildning 

inom kommunals avtalsområde är 89 %.

VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn
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VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn

Medarbetarskap och ledarskap: Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklings-
möjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden

Andelen arbetad tid av tillsvidareanställda 

medarbetare jämfört med visstidsanställda 

och timavlönade skall öka med minst 2 % 

jämfört med 2013.

Resultat: Målet ej uppnått. 

Andelen arbetad tid av månadsavlönade medarbetare 

jämfört med timavlönade är tom november 77,3%, en 

minskning med 2,9 %. För 2013 var andelen 80,2 %.

Mångfald: Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värde-
ras lika.

Andelen tillsvidareanställda män skall vara 

minst 22 % vid utgången av 2015 (var 20,6 

% i mars 2014)

Resultat: Målet är uppnått

Andelen tillsvidareanställda män är 22 %.

Andelen medarbetare med utomnordisk 

bakgrund ska vara minst 6 % vid utgången 

av 2015.

Resultat: Målet är uppnått

Andelen medarbetare med utomnordisk bakgrund är 

6,1%.

Ekologiskt hållbart samhälle

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Andelen supermiljöbilar (el, hybrid eller gas) 

inom förvaltningen ska öka med minst 10% 

jämfört med 2013 (innebär att minst sju fos-

sildrivna bilar behöver fasas ut under 2014 

och 2015 - om fordonsparken totalt sett är 

oförändrad).

Resultat: Målet är uppnått

Andelen supermiljöbilar har under 2015 ökat med 

13,6% jämfört med 2013.

I östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker.

Användningen av märkningspliktiga kemika-

lier inom verksamheten ska minska med minst 

10 % (kan gälla både använd mängd och 

antal produkter) jämfört med 2013.

Resultat: Målet går ej att mäta.

Under 2015 har samtliga i miljöhandlingsplanen pla-

nerade åtgärder genomförts. Mätning har genomförts 

genom statistik från kommunens ramavtalspartner 

för kemisktekniska produkter. Mätningen visar på att 

kemikalieanvändningen har ökat istället för minskat 

(+13%). 

Det går dock inte säkerställa att detta är den faktiska 

förbrukningen då leverantören var helt ny som ramav-

talspartner under jämförelseåret. Enligt ramavtals-

partnern så är det vanligt att man får ett relativt stort 

bortfall i inköp pga lägre avtalstrohet (verksamhe-

terna köper från föregående avtal av vana). 

Dessutom har Vård- och omsorgsförvaltningens 

hemtjänst övertagit driften för servicetjänsterna från 

Serviceförvaltningen. Där sköts tvättning av kunder-

nas tvätt centralt med tvättkemikalier som köpts in av 

verksamheten, vilket också bidrar till att mätningen 

av målet blir missvisande.
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Registrerade synpunkter från Kundcenter för Vård- och omsorgsförvalt-
ningen under perioden 1 januari – 31 december 2015

Synpunkter Klagomål Beröm Summa

Hemtjänst 13 13

Särskilt boende 9 1 10

Biståndsenhet 8 8

Stab 2 2

LSS bostad 4 5 9

Daglig verksamhet Mica

Bemanningsenhet

Teknik och service 1 1

Nattorganisationen

HFE

Korttidsboende

Hemtänsttaxa 415 415

Övrigt 6 6

Totalt 458 6 464

Kommentarer
Hemtjänsten och LSS-verksamheten har fått synpunk-

ter som avser ovärdigt bemötande. Hemtjänsten och 

Särskilt boende har också fått synpunkter som handlar 

om brister i tillsyn och omvårdnad, medan Särskilt 

boende också fått synpunkter på bristfällig bemanning. 

Positivt är att det också kommit in synpunkter i form 

av beröm. Den nya hemtjänsttaxan har medfört många 

registrerade synpunkter och klagomål under året. 

Händelser som inte ingår i denna redovisning:
•	 Större klagomål som leder till utredningar, exem-

pelvis Lex Sarah och Lex Maria diarieförs i vård- 

och omsorgsnämndens diarium.

•	 Avvikelser som rapporteras i verksamheterna.  

Värdighetsgarantier (servicedeklarationer)
Under 2015 har Vård- och omsorgsnämnden reviderat 

värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen. Nämnden 

har även uppdragit till förvaltningen att ta fram vär-

dighetsgarantier inom funktionshinderområdet under 

2016.

VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn
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VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn

Åtgärder för att nå de personalpoli-
tiska målen
Nämnden har under året genomfört en rad åtgärder 

som är kopplade till de personalpolitiska målen. Några 

av dessa är:

•	 Tagit fram en handlingsplan för hälsofrämjande ar-
betsplatser, med en rad åtgärder för att skapa för-

utsättningar för ett hållbart arbetsliv (bland annat 

förbättrat stöd till enhetschefer, hälsofrämjande 

ledarskap samt systematiskt arbetsmiljöarbete)

•	 Utbildning inom ramen för omvårdnadslyftet för 23 

tillsvidareanställda medarbetare

•	 aktiviteter för att synliggöra och marknadsföra 
verksamheten på bland annat mässor på Mittuni-

versitetet och Arbetsförmedlingen

•	 anställt en schemautvecklare inom Sektor Säbo

•	 Tecknat avtal med Kommunal om flexibel arbets-
modell för undersköterskor i Bemanningsenhe-

tens pool, vilket medfört att Bemanningsenheten 

anställt fler undersköterskor

•	 Flyttat servicetjänster till Sektor Hemtjänst och 
infört ett nytt schemaplaneringssystem som gör det 

lättare att planera behov och personal på ett ef-

fektivare sätt, med förhoppningen att också minska 
de delade turerna och använda utökade sysselsätt-

ningsgrader mer effektivt

•	 arbetat nära Område HR i syfte att minska sjuk-
frånvaror. Alla chefer kontaktas av Område HR 

för stöd i rehabiliteringsfrågor, och man använder 

webbverktyget Adato för att följa upp och doku-

mentera

•	 låtit sektorcheferna träffas regelbundet för att de 

tillsammans ska skapa möjligheter för arbetsträ-
ning vid olika arbetsplatser 

•	 I samarbete med företagshälsovården erbjuder 

område HR även tidig konsultation, friskvård på 
recept, stresshanteringsutbildning samt chefshand-
ledning för 15 chefer. 

•	 Genom projektet ”ny i vården” har man, tillsam-
mans med Socialnämnden, rekryterat 12 nya med-
arbetare till vård- och omsorgsyrket. Arbetssättet 

handlar om att få personer som står långt från 

arbetsmarknaden att hitta till vård- och omsorgs-

yrket genom riktat individuellt program projektet 

blir permanent från och med 2016.

•	 Varit huvudansvarig för ”KIVO”, den Socialfonds-

ansökan som syftar till att skapa ett snabbspår 
för blivande undersköterskor med utomeuropeisk 
bakgrund. Kommunen ansöker tillsammans med 

nästan samtliga kommuner i Västernorrland och 

Jämtland-Härjedalen.
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Prioriterade områden Genomförda aktiviteter

Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, 
tobak och andra droger

Sektor LSS har under hösten 2015 genomfört en 
inventering av hur många personer, boende i LSS-
bostad/SoL-bostad, som har ett riskbruk eller 
missbruk. Syftet är att få ökad kunskap om i vilken 
utsträckning detta är ett problem för dessa målgrupper. 
Kartläggningen visar att missbruk och riskbruk 
finns hos de boende inom sektor LSS. Behov av mer 
omfattande utvecklingssatsningar än det arbete som 
redan sker i respektive enhet kommer att genomföras 
under 2016.  

Elevers behörighet till gymnasieskolan Målet är att elever i grundskolan ska erbjudas 
praktikplatser inom Vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamhet, samt att etablera praktiksamverkan med 
gymnasiesärskolan. Arbetet har (av resursskäl) startat 
först på senhösten 2015 och ambitionen är att ett 
konkret samarbete skall vara etablerat under hösten 
2016. 

Sociala mötesplatser för unga och äldre Förvaltningens mötesplatser utvecklas fortlöpande. 
Under året har fler föreningar och frivilliga som kan 
anordna aktiviteter knutits till Mötesplatserna.

Aktiviteter för att få fler besökare har bland annat 
varit att sprida information om mötesplatsens 
verksamhet och om möjligheten att använda lokalerna i 
olika sammanhang. 

Större evenemang annonseras i ÖP och LT och 
flera pensionärsorganisationer hjälper till att sprida 
information genom att lägga ut mötesplatsens program 
på sina hemsidor.

Det har även förekommit aktiviteter för asylsökande 
(bakning och matlagning). Några yngre tjejer har 
tränat dans i lokalerna och planerar att uppträda på 
mötesplatsen. 

Ytterligare nya målgrupper och föreningar som besöker 
eller använder lokalerna är personer med boendestöd 
och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 
ungdomar, RBU:s lokalförening.

När det gäller förvaltningens särskilda boenden har tre 
sociala aktiviteter anordnats varje vecka. 

Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet

VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn
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VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn

Prioriterade områden Genomförda aktiviteter

Delaktighet och inflytande för barn och äldre Förvaltningen försöker skapa delaktighet och 
inflytande på  individ-, verksamhets- och systemnivå.

På individnivå är målet att öka delaktigheten när man 
utformar individuella genomförandeplaner och att 
registrera detta i planeringssystemet Procapita för 
uppföljning. Andelen genomförandeplaner där brukaren 
varit delaktig är per den 31/12 63,0% - vilket är en 
försämring jämfört med läget i augustiprognosen. 
Högsta procentsatsen finns för de som har ledsagning 
(78%), medan LSS-bostäderna ligger på 59 %. 
Vid intervjuer med sektorscheferna så är bilden att 
brukarna är delaktiga i sina genomförandeplaner 
i mycket större utsträckning än vad som syns 
i verksamhetssystemet Procapita. Målet från 
Kommunfullmäktige inför 2016 är 95 %.

På verksamhetsnivå har ett och oftast två boenderåd 
genomförts på kommunens särskilda boenden (syftet 
är att stärka de boendes/anhörigas inflytande på 
kommunens särskilda boenden).

Möjlighet till delaktighet/inflytande på systemnivå 
sker bland annat via det kommunala pensionärsrådet 
(KPR), genom Dialoggruppen (för anhöriga 
till personer med funktionsnedsättningar) och 
genom Brukarrådet för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Möten med respektive 
samrådsgrupp har genomförts i enlighet med fastställd 
plan för 2015.

Inför 2015 har Vård- och omsorgsnämnden beslutat 
att genomföra minst två medborgardialoger. Under 
mars och april månad hölls två medborgardialoger 
kring höjda avgifter inom hemtjänsten och under 
senhösten genomfördes ett flertal dialoger om 
”Framtidens boenden” för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
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Utfall Utfall Utfall
Resultat, indikatorer 2013 2014 2015

Väntetider

"Särskilt boende SoL (äldreboende) 39 33 47

från ansökan till erbjudande" 44 50 59
 Större städer (ovägt medel) KKIK

"Antal som väntat mer än 12 månader 6 3 4
på LSS-bostad (vid varje årsskifte)."

Personal
MMI 76 75 -
Sjukfrånvaro 6,9 % 8,0 & 10,2 %
Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer 100 128 162

Andelen tillsvidareanställda kvinnor/män 80/20 79/21 78/22

Antal årsarbetare 1 882 1 892 1 889

Ledarskap 74 72 -

Andel utomnordisk bakgrund 5,5 % 6,0 % 6,1 %

Arbetar aktivt med likabehandling 73 72 -
Stressindex 71 68 -

Ekonomi
Särskilt boende (äldreboende)  kr/plats per år 540 565 578 890
Gruppboende LSS kr/plats per år 1 146 100 1 315 460
Serviceboende LSS kr/plats per år 411 720 595 305

Daglig verksamhet LSS kr/plats per dag 343 390

Resultat i jämförelse med andra 
kommuner Utfall Utfall Utfall Riket

2013 2014 2015 2015
Hemtjänst
Nöjd eller mycket nöjd med hemtjänsten som 

helhet
93% 91% 93% 91%

Det känns tryggt att bo hemma med hemtjänst 89% 89%   86%  

Särskilt boende
Nöjd eller mycket nöjd sammantaget med sitt 

säbo
84% 81% 78% 82%

Tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och 

önskemål
82% 93% 95% 94%

VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn



119

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

   
Ö

S
T

E
R

S
U

N
D

S
 K

O
M

M
U

N
 2

01
5

VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn

Årets resultat ekonomi 
Drift 
Inför 2015 behövde Vård- och omsorgsnämnden sänka 

kostnaderna med 25 miljoner kronor. De 25 mnkr kom-

mer dels från uppdraget att effektivisera verksamheten 

med 10 mnkr och dels från 2014 års negativa resultat 

på 15 mnkr. Under 2015 har nämnden fått tilläggsan-

slag för personlig assistans 10 mnkr, 10 mnkr ur central 

LSS-buffert och för lön 2,3 mnkr. Nämndens resultat 

för 2015 är ett underskott om 15,0 mnkr. 10,3 mnkr är 

underskottet om man räknar bort 4,7 mnkr som nämn-

den har blivit beviljad av kommunledningen att gå med 

underskott. Det beror på att Vård- och omsorgsnämn-

den inte blev rätt kompenserad under 2015 när det 

gäller kostnaderna för LSS. Nämnden kommer att söka 

tilläggsanslag vid första tertialet 2016 för dessa 4,7 

mnkr. Prognosen i november var -16 miljoner kronor. 

Under 2015 har nämnden arbetat med ett åtgärdspro-

gram som togs fram vid prognos 1 (april). Vid prognos 

2 (augusti) kompletterades åtgärdsprogrammet med 

fler åtgärder. Åtgärdsprogrammet har följts upp varje 

månad. Full effekt av alla åtgärder har inte uppnåtts 

under 2015, men arbetet med åtgärderna fortsätter och 

kommer att leda till positiva effekter även under 2016. 

Bokslut 2015 Bokslut 2015

Behov  Egen regi   

Sektor hemtjänst -37,9

Äldreomsorg 14,9 Sektor Säbo -1,3

LSS - 6,5 Sektor LSS (boende) 6,8

Övrigt  6,9 Sektor Förvaltningsövergripande 0,1

Övrigt 2

Summa 15,3 Summa -30,3 Totalt -15

Inom Vård- och omsorgsnämnden fördelas det ekonomiska resultatet på Behovssidan och Egen regi. Behovssidan 

redovisar 15 miljoner i överskott mot budget och Egen regi har ett underskott med 30 miljoner kronor. Under 2015 

har kostnaden i egen regi varit 30 miljoner kronor högre än ersättningen som man fått för utfört arbete. Sektor 

Hemtjänst är den verksamhet som haft det ekonomiskt tuffaste utmaningen. Hemtjänstens medarbetare arbetar 

kontinuerligt i ett uppföljnings, lednings- och styrningsverktyg. Detta verktyg är ett stöd för den dagliga plane-

ringen inom hemtjänsten för att den ska bli bra och effektiv. Trots hårt arbete och trots att planeringen ser bra ut 

på många enheter, får dessa enheter ändå inte ekonomin i balans. Under 2015 har intäkterna för Sektor Hemtjänst 

minskat med 21 miljoner kronor, jämfört med samma period 2014. Förändringen av intäkterna beror på ändrat er-

sättningssystem samt nya schablontider. Personalkostnaderna för Sektor Hemtjänst har minskat med ca 9 miljoner 

kronor jämfört med 2014. se illustration nästa sida.
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1225 miljoner

200 miljoner

890 miljoner

-30 miljoner**
Egen regiExterna utförare

120 miljoner 
Lokaler, intern service,  

bidrag till föreningar med mera

1090 miljoner           
Stöd till ”Karl och Karin”  

varav:

*+15 miljoner
Vård- och omsorgsnämnden går 15 miljoner kronor 
i plus eftersom ”Karl och Karins” behov av vård och 
omsorg under 2015 blev mindre än beräknat. Det 
innebär att nämnden betalat ut 15 miljoner kronor 
mindre i ersättning till verksamheten än vad man 
budgeterat för.

**-30 miljoner
Verksamheten får ersättning för de timmar som 
”Karl och Karin” får vård och omsorg. Underskot-
tet på 30 miljoner kronor beror på att kostnaderna  
i ”egen regi” varit 30 miljoner kronor högre än  
ersättningen man fått för utfört arbete.

+15 miljoner*

VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn
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VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn

Investeringar
Under året har nämnden investerat i inventarier och ut-

rustning för nya LSS-bostäder, i utbytesinventarier, samt 

i trygghets- och brandlarm på äldreboenden. Under 2015 

har arbetet med att med byta ut analoga till digitala 

trygghetslarm i ordinärt boende påbörjats.

Resultaträkning mnkr Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Intäkter 180 175 178
Kostnader -1 351 -1 384 -1438
Kommunbidrag, årsbudget 1126 1 176 1 223
Kommunbidrag, tilläggsbudget 13 18 22
Resultat -32 -15 -15

Investeringar mnkr Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Investeringsbudget 9,0 5,0 8,6
Utbyte trygghetslarm -2,4
Inventarier, utrustning, bostadsrätter mm -11,6 -7,0 -4,3
Resultat -2,6 -2 1,9

Framtid 
Nämndens underskott på 10 miljoner kronor för 2015 

innebär att Vård- och omsorgsnämnden oförtrutet be-

höver arbeta vidare med att minska sina kostnader och/
eller öka sina intäkter. Den kostnadsövervältring som 

skett och fortsatt sker inom personlig assistans (från 

staten till kommunen) behöver följas de kommande 

åren - även om bedömningen just nu är att nämnden 

fått tillräckliga resurser av Kommunfullmäktige för att 

klara kostnadsökningen - åtminstone under 2016.

Utifrån Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga 
strategi har nämnden under senhösten pekat ut två 
huvudområden där utvecklingsarbete är särskilt viktigt. 

Det handlar dels om att komma tillrätta med de höga 
sjuktalen inom hela förvaltningen, och framförallt 

särskilt boende och hemtjänst. Här finns en handlings-

plan framtagen som förvaltningen nu kommer att följa, 

utvärdera och vid behov revidera. En styrgrupp kommer 

att följa arbetet med Handlingsplanen för Hälsofräm-
jande arbetsplatser.

Det andra huvudområdet handlar om att på sikt öka 
hälsan hos nämndens målgrupper. Även detta arbete 

kommer att följas av en styrgrupp. Arbetsnamnet för 

denna satsning är ”Den hälsofrämjande kommunen” 

och under det paraplyet kommer bland annat följande 

utvecklingsarbeten att ske: 

•	 Införande av arbetssättet ÄBIC/IBIC (Äldres/Indi-

videns behov i centrum), som tagits fram av Social-

styrelsen och som utgår från brukarens individuella 

behov. Arbetssättet innebär också att tillsammans 

med den enskilda formulera tydliga mål. Den 

viktigaste frågan att ställa till alla som behöver 

nämndens stöd blir ”Vad är viktigt för dig?”
•	 Öka antalet brukare inom MICa som kan ta steget 

ut i en löneanställning.
•	 Bredda MICas nuvarande verksamhet så att ännu 

fler av våra brukare kan hitta till en sysselsättning 

eller arbete som lockar och passar just dem. Idag 

blir för många kvar på LSS-bostaden för att de 

saknar en stimulerande sysselsättning.

•	 Ambitionen är även att nå de medborgare som 
ännu ej sökt nämndens stöd. Detta för att kunna 

bidra till att så många Östersundsbor som möjligt 

får ett så friskt åldrande som möjligt.

•	 Användandet av ny teknik (välfärdsteknologi) kom-

mer att vara en viktig faktor för att kunna erbjuda 

en god vård och omsorg inom tilldelade resurser. 

När detta skrivs pågår förstudier för att med 

stöd av EU-medel även vara med och ta fram nya 

tekniska lösningar tillsammans med regionen och 

några kommuner i Norge.

•	 Vårdplaneringsprocessen (En trygg och säker 
utskrivning respektive hemgång) behöver utvecklas 
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VÅRD- OCH OMSORGSnÄMnDEn

vidare. Vård- och omsorgsnämnden har gett för-

valtningen i uppdrag att hitta lösningar för att fler 

kan skrivas ut till hemmet och färre till korttidsbo-

ende jämfört med idag. Anledningen är att forsk-

ningen visar att rehabiliteringsförmågan är bättre 

om du bor hemma. I detta utvecklingsarbete blir 

Region Jämtland Härjedalen en viktig samarbets-

partner. Sannolikt kommer även en ny betalnings-

ansvarslag att träda i kraft under 2017. Denna 

kräver ett ännu närmare samarbete mellan kom-

munen och regionen för att nå målet att använda 

sjukhussängarna för de som bäst behöver dem.

Under 2016 avslutas projektet med att ta fram ett 

kvalitetsledningssystem för nämndens ansvarsområden. 

Därefter kommer kvalitetsledningssystemet att fort-

sätta leva och utvecklas utifrån omvärldsförändringar 

och verksamhetens behov.

Tillsammans med Gävleborg och Västernorrland kom-

mer en Socialfondsansökan att lämnas in under våren 

2016. Den tar sikte på att optimera möjligheterna för 
nyanlända att på ett snabbt och fullödigt sätt skaffa sig 

en undersköterskeutbildning.

Mona Modin Tjulin

Ordförande

Lars Liljedahl 

Förvaltningschef
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Socialnämnden

Viktiga händelser under året
Det som är kännetecknande för Socialförvaltningens 

verksamhet under år 2015 är att det skett en volymök-

ning inom samtliga områden. Det är två områden där 

det är särskilt tydligt, område Integration och område 

Barn ungdom vuxen. Som en följd av ökningen inom 

område Barn ungdom vuxen har även efterfrågan på 

öppenvårdens tjänster ökat. Detta har även lett till att 

väntetider har uppstått. Med anledning av volymök-

ningen har förvaltningen utökat sin personal med 55 

procent under 2015 - i huvudsak inom område Integra-

tion. 

Under året har 469 nyanlända kommit till kommunen 

och när det gäller Ung integration finns det 128 ensam-

kommande inskrivna i verksamheten. Prognoserna 

och avtalen för mottagande av ensamkommande har 

skrivits upp flera gånger under året. Mottagande av de 

ensamkommande är en extraordinär situation. Under 

året har 8 nya HVB hem startats samt en verksamhet 

för att slussa ut personer från HVB hemmen till egna 

lägenheter. Det ställer stora krav på området med ett 

så stort mottagande av nyanlända och ensamkommande 

barn. Nyrekrytering av personal sker ständigt samt 

att mycket arbete läggs på att hitta lämpliga lokaler 

och bostäder. Antalet bostäder är givetvis avgörande 

om man ska nå överenskommelsen om att ta emot de 

nyanlända.

Anmälningar om barn som far illa och barnavårdsutred-

ningar har ökat markant under året och ligger därför 

på en betydligt högre nivå i jämförelse med föregående 

år. Även antalet ärenden enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga har ökat. Sammanta-

get ger detta en mycket ansträngd arbetssituation för 

socialsekreterarna. En allvarlig konsekvens av detta 

är att barnavårdsärenden inte kan fördelas utan blir 

liggande, samt att lagstiftade utredningstider inte hålls. 

Rekrytering av personal utöver gällande personalstat 

påbörjades redan i våras. Situationen har inte gått att 

lösa på grund av få sökande med rätt kompetens och 

hård konkurrens avseende rådande lönenivåer.

Placeringarna för barn och vuxna har ökat snabbt, 

i takt med antalet anmälningar och utredningar. Då 

krävs det yttersta av samverkan med andra, inte minst 

med område Öppenvård. Det har arbetats aktivt inom 

de olika enheterna inom område Öppenvård för att 

möta upp de behov som efterfrågas. De allra flesta 

insatser har nyttjats maximalt och väntetider har upp-

stått. Genom att öppenvården hela tiden arbetar med 

att förbättra verksamheten har man under året anpas-

sat sig efter nya behov. Inom till exempel Björkebo har 

man provat andra former av stöd i boende.

Läget på arbetsmarknaden är något bättre än föregå-

ende år, men det är fortfarande många som på grund av 

arbetslöshet står utan försörjning. 58 procent av som 

får försörjningsstöd, får det på grund av arbetslöshet. 

Kommunens satsning på arbetsmarknadsanställningar 

för hela målgruppen har, förutom förbättringar för den 

enskilde, även påverkat kostnaden för försörjningsstöd i 

positiv riktning.

Årets arbetsmiljörevisioner visar på att förvaltningen 

bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög 

kvalité. Trots detta har sjukskrivningarna ökat. En an-

nan oroande trend är att hot och våld också har ökat 

inom alla områden. Bedömningen som görs är att båda 

dessa negativa tendenser är förknippade med volymök-

ningen.

Verksamhetens Mål och Resultat  
Till visionen ”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt 

och ekonomiskt hållbart Östersund” kan flertalet av 

förvaltningens effektmål härledas. Effektmålen om 

bemötande och inflytande samt delaktighet är upp-

nådda. För de fyra effektmålen om samverkan är tre 

uppnådda medan ett ej är uppnått på grund av en annan 

aktörs omorganisation. Två av nyckeltalen hämtas från 

nationell statistik och kan ej redovisas inom bokslutets 

tidsram. Effektmålet om minskat antal vårddygn upp-

nås ej inom åldersgruppen 0-20 år. Detta beror på den 

stora ökningen av antalet anmälningar och utredningar. 

Effektmålen om icke återaktualiserade barn och ungdo-

mar 0-12 år ett år efter avslutad utredning efter insats 

uppnås ej. Målet är 20% och resultatet visar 21%. 

Sammantaget uppnåddes 7 av 13 effektmål.

Aktiviteter inom folkhälsa är bland annat tillsyn av-

seende rökfria miljöer, vilket utförts på fritidsgårdar 

och fritidsklubbar. Därtill har myndigheten genomfört 

SOCIalnÄMnDEn
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kontrollköp av tobak på vissa butiker och bensinmackar. 

Andra prioriterade aktiviteter inom området är elevers 

behörighet till gymnasieskola där förvaltningen i nära 

samarbete med skola, Region JH ger adekvat stöd. Där-

till erbjuder förvaltningen verksamheter/insatser genom 

bla familjecentralerna och Ladies Villa för att främja 

sociala mötesplatser för unga och äldre.

Under året har det inkommit 39 synpunkter, 32 klago-

mål och 6 beröm till förvaltningen. 17 av klagomålen 

handlar om att det är svårt att nå handläggare, ett 

klagomål om dåligt bemötande och dålig information, 

ett klagomål att man ej fått plats på akutboendet. Tre 

av berömmen handlar om att man är nöjd med den 

hjälp som erbjudits samt trevligt bemötande och kunnig 

personal. Inkomna synpunkter tas upp på arbetsplat-

sträffar och används i ett ständigt pågående förbätt-

ringsarbete. 

Inom socialnämndens ansvarsområde är servicedekla-

rationer fastställda för försörjningsstöd, samarbets-

samtal, kontaktfamilj för barn och unga, serverings-

tillstånd, försäljning av folköl, tobak och receptfria 

läkemedel, Ung Integration samt Integrationsservice. 

Samtliga sju servicedeklarationer har följts upp inför 

årsbokslutet. De avvikelser som noterats har som främ-

sta orsak bemanning.

Förvaltningen arbetar systematiskt med åtgärder för 

att nå personalpolitiska mål. Andelen långtidssjuk-

skrivna har tyvärr fortsatt att öka och står för när-

mare 70% av den totala sjukfrånvaron. Detta trots att 

förvaltningens chefer har inarbetade rutiner, är aktiva 

i rehabiliteringsarbetet och att alla långtidssjukskrivna 

har planer och pågående insatser. Vid närmare analys 

av sjukdomsorsak för de långtidssjukskrivna visar det 

sig att närmare 40% är sjuka av orsaker som ej är 

arbetsrelaterade. 

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

Medborgare i behov av stöd har utvecklat förmåga till ansvarstagande för sin situation, genom ett anpassat 
stöd och varierade lokala insatser med rätt kvalitet

Socialnämndens effektmål

Antalet vårddygn för barn och ungdomar som 

placerats utanför det egna hemmet är lägre 

jämfört med föregående år (0-15 år respek-

tive 16-20 år)

Resultat 

Antalet vårddygn för åldersgruppen 0-15 år är 27 

730 dygn (år 2014 24 411 dygn) och för åldersgrup-

pen 16-20 år 11 862 dygn (år 2014 9 897 dygn). An-

talet vårddygn har ökat med 13,3%. Målet uppnås ej.

Andel återaktualiserade barn 0-12 år ett år 

efter avslutad utredning eller insats överstiger 

ej 20% 

Resultat 

Andel återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 

avslutad utredning eller insats är 21% (år 2014 20%) 

Målet uppnås ej.

Andel återaktualiserade ungdomar 13-20 år 

ett år efter avslutad utredning eller insats 

överstiger ej 30%

Resultat 

Andel återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år 

efter avslutad utredning eller insats är 20% (år 2014 

16%)  Målet uppnås.

Andel personer som flyttar ut från stöd- och 

utslussboendet Björkebo och som har ett 

fungerande boende efter 6 månader uppgår 

till 60%.

Resultat 

Av åtta som flyttat ut till eget boende har samtliga 

kvar sina lägenheter efter sex månader. Målet uppnås. 

SOCIalnÄMnDEn
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SOCIalnÄMnDEn

Barn, ungdomar och vuxna bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt vilket medverkar till att ge en positiv 
självbild, tilltro till den egna förmågan och sitt eget omdöme samt skapat förutsättningar för en bättre livs-
situation

Socialnämndens effektmål

Minst 90% av de medborgare som är aktu-

ella för utredning och/eller insatser anser sig 

bemötta på ett respektfullt sätt. 

Resultat

Andelen medborgare aktuella för utredning och/eller 

insatser som anser sig bemötta på ett respektfullt sätt 

genom att ange minst värdet fyra på en sex-gradig 

skala är 93%. Målet uppnås. 

Barn, ungdomar och vuxna har inflytande och är delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem

Socialnämndens effektmål

Minst 85% av de medborgare som är aktu-

ella för utredning och/eller insatser anser sig 

delaktiga i beslut om åtgärder och insatser 

som berör dem.

Resultat

Andelen medborgare aktuella för utredning och/eller 

insatser som anser sig delaktiga i beslut om åtgärder 

och insatser som berör dem genom att ange minst 

värdet fyra på en sex-gradig skala är 92%. Målet 

uppnås.

Samverkan bedrivs med myndigheter och organisationer i syfte att ge optimalt stöd i ett tidigt skede 

Socialnämndens effektmål

Skapa samverkansavtal med handlingsplan 

mellan socialnämnden och polismyndighet

Resultat 

I polisens nya organisation där medborgarlöften 

utformas involveras socialförvaltningen, vilket kan ut-

mynna i en gemensam handlingsplan framdeles. Målet 

uppnås ej pga att polisens omorganisation ännu inte 

effektuerats fullt ut.

Samverkan mellan socialnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden enligt årligen upprät-

tad handlingsplan

Resultat 

Framtagen handlingsplan har följts upp på nämnds-

nivå, revidering har skett och följts upp av presidierna. 

Målet uppnås.

I enlighet med lagstiftning ingå överenskom-

melse mellan landstinget och socialnämnden 

avseende missbruk och beroende för perioden 

2015 - 2017

Resultat 

Länsöverenskommelsen för 2016-2018 är färdig och  

reviderad. Målet uppnås.

Samverkan avseende nyanländas etablering 

mellan kommun och berörda samhällsaktörer 

enligt årligen reviderad lokal överenskom-

melse

Resultat 

Den lokala överenskommelsen (LÖKen) har utmynnat 

i två delar; en avseende anvisningsbara platser (ABO/

KVOT) och en för egenbosatta (EBO). Detta bidrar 

till tydliggöranden i ansvarsfördelningen mellan be-

rörda parter och är att betrakta som handlingsplaner 

för berörda aktörer i det gemensamma mottagnings- 

och etableringsarbetet. Målet uppnås.
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Hälsa och arbetsmiljö: arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar 
för ett hållbart arbetsliv.

Socialnämndens effektmål

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5.5% av 

ordinarie tillgänglig arbetstid

Resultat 

Sjukfrånvaron uppgår till 7,2 %, vilket innebär att 

målet inte uppnås.

Omsättningen av personal med kompetens och 

erfarenhet är högst tio, vilket motsvarar ca 

5% av medarbetarna

Resultat 

Pga marknadsläget gällande socionomer har 19 tills-

vidareanställda slutat sin anställning, vilket motsvarar 

7,3 %. Målet uppnås ej.

Ekologiskt hållbart samhälle

Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.

Socialnämndens effektmål

Tankning av befintliga biogasbilar sker till 90 % 

med gas.

Resultat

Andel tankad biogas är 78%. Under perioden har 

det under en längre tid varit driftstörningar vid 

tankstationen i Göviken. Målet uppnås ej.

Resultat, indikatorer Utfall Utfall Utfall Relevant
2013 2014 2015 jämförtal

Försörjningsstöd

Genomsnittlig hjälptid för hushåll med försörjnings-

stöd (månader/kalenderår)
5,6 mån 5,9 mån

Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

5,9, 2014 

5,8

Andel av befolkningen som får försörjningsstöd, % 3,9% 3,9% 3,9 %

Riket 2013 

4,1,  2014 

4,1

Genomsnittliga belopp som utbetalts per hushåll 

och månad, kr/hushåll
6 233 kr 6 497 kr

Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

6 545 kr, 

2014  

6 601 kr

Andel hushåll med försörjningsstöd 10-12 månader 

under kalenderåret, %
23,1% 24,7%

Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

25,5 2014 

25,2

Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr per invånare 753 kr 744 kr
Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

782 kr, 

2014  

756 kr

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dgr) för att 

få ek bistånd vid nybesök (KKIK)
8-15 dagar 8-15 dagar 8-15 dagar

Riket 2013 

och 2014 

8-15 dagar

SOCIalnÄMnDEn



127

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

   
Ö

S
T

E
R

S
U

N
D

S
 K

O
M

M
U

N
 2

01
5

SOCIalnÄMnDEn

Resultat, indikatorer Utfall Utfall Utfall Relevant
2013 2014 2015 jämförtal

Flyktingmottagande
Totalt antal mottagna flyktingar (PUT) 337 298 469

Beläggningsgrad boenden för ensamkommande, % 83% 76% 114%

Utvärderingar kvalitet brukarundersökning

Andel medborgare som bedömt bemötandet som 

minst fyra i en sexgradig skala
94,3% 93,6% 93%

Egen 

under-

sökning
Andel medborgare som bedömt sin delaktighet i 

beslut om åtgärder som berör dem som minst fyra i 

en sexgradig skala

94,7% 90,5% 92%

Egen 

under-

sökning
Efter deltagande i barngruppsverksamhet (Bubblan, 

Fjärilen, Trappan) ska framtidstron ha ökat hos 8 av 

10 barn

80% 71% 71%

Egen 

under-

sökning
Övriga nationella nyckeltal

Avvikelse kostnad för IFO i jämförelse med förväntad 

kostnad (SCB), %
8,5% 21%

Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

4,6%, 

2014 

4,7%

Jämförelse nettokostnad per kommuninvånare 4 003 kr 4 278 kr
Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

3 414 kr, 

2014  

3 527 kr 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr per invånare 604 kr 749 kr
Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

489 kr, 

2014  

529 kr

Kostnad barn- och ungdomsvård (0-20 år), kr per 

invånare
1 809 kr 1 782 kr

Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

1600  kr, 

2014 1696 

kr
Folkhälsa

Andel barn 0-17 år i hushåll med försörjningsstöd 6,2% 6,7%
Resultat 

hösten -16

Riket 2013 

7,3%, 

2014 

7,4%
Miljö
Andel tankad biogas 60% 78%

Medarbetare
Antal årsarbetare 218,4 208,4 234,4

Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid 7,2% 6,2% 7,2%

Ledarskapsindex 75 75 Följs ej upp

MMI 76 77 Följs ej upp

Andel utomnordisk bakgrund 5,2% 5,1% 7,2%
Arbetar aktivt med likabehandling, värde enligt med-

arbetarundersökning
71 69 Följs ej upp

Stressindex enligt medarbetarundersökning 70 70 Följs ej upp

Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer 12 13 17

Andel tillsvidareanställda kvinnor/män 80/20 80/20 80/20
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidarean-

ställda
97,9% 97,8% 98,1
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Resultaträkning mnkr Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Intäkter 64,7 96,8 117,4
Kostnader -298,1 -334,5 -382,3
Kommunbidrag, årsbudget 235 238 242,8
Kommunbidrag, tilläggsbudget 0,1 0,5
Resultat 1,7 0,8 -22,1

Investeringar mnkr Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Investeringar 0,75 0,5 0,6
Investeringsbudget 0,60 0,6 0,6

Årets resultat ekonomi 
Drift 
Årets resultat på driftbudgeten blev ett underskott 

med 22,1 mnkr. Resultatet för institutions- och familje-

hemsvård blev minus 26,3 mnkr. Antalet vårddygn har 

ökat med 8 125 dygn i jämförelse med 2014 vilket är 

en ökning med 18 procent. Inom institutionsvården för 

barn och unga finns sju placeringar som tillsammans 

kostar 12,8 mnkr - den dyraste placeringen kostar 3,3 

mnkr. Kontaktfamiljer för barn och unga redovisar 

ett överskott med 1,5 mnkr. Antalet kontaktfamiljer 

har minskat med 6 familjer i jämförelse med 2014 och 

det har varit svårt att rekrytera. Socialförvaltningens 

verksamhet redovisar ett överskott med 2,0 mnkr. Till 

största delen är överskottet ett resultat av åtgärdspro-

grammet där tjänster har vakanshållits och där man 

varit restriktiv med kurser och konferenser. 

 

Socialnämndens egna verksamhet har sparat på utred-

ningar och uppföljningar och det gav ett överskott med 

0,1 mnkr. Totalt gav åtgärdsprogrammet 3,7 mnkr. 

Organisationsbidrag redovisar ett överskott med 0,3 

mnkr och externa åtagande redovisar ett överskott 

med 0,3 mnkr. Socialnämndens kostnader för försörj-

ningsstöd uppgår för året till 50,1 mnkr vilket är en 

minskning med 1,6 mnkr jämfört med föregående år. 

Försörjningsstöd redovisar ett överskott med 0,1 mnkr. 

Intäkterna för serveringstillstånd har ökat och redovi-

sar ett överskott med 0,2 mnkr. 

Investeringar
Merparten av investeringar för nämndens räkning avser 

inköp av datorer, möbler och kopiatorer. Med anledning 

av den ökade bemanningen ökar investeringarna för 

datautrustning, möbler och inventarier. Förvaltningen 

har ökat sin personal med 55 procent under år 2015. 

Därtill har även ny verksamhet startat upp vilket krävt 

mer lokaler samt utrustning. Socialnämnden behöver en 

utökad ram för 2017 för att klara sina reinvesteringar.

 

SOCIalnÄMnDEn
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SOCIalnÄMnDEn

Björn Sandal 

Ordförande

Helén Eurenius  

Tf. förvaltningschef

Framtid 
År 2015 har varit ett år när Socialnämndens verksam-
heter och personal verkligen ansträngt sig till brist-
ningsgränsen. Effekterna av detta kommer att visa sig 
i framtiden genom att vi behöver utöka och förändra 
verksamheter ytterligare för att möta samhällets ökade 
och förändrade behov. Samtidigt måste vi rekrytera 
ett stort antal medarbetare. nämnden kommer även 
år 2016 besluta om åtgärdsprogram för att minska 
kostnaderna. I detta åtgärdsprogram kan inte några 
besparingar ske inom varken handledning eller fortbild-
ning. Personalkompetens ska inte monteras nernär vi 
behöver den som mest. Åtgärdsprogrammet kommer 
istället att visa på åtgärder som effektiviserar vårt 
dagliga arbetet och som på sikt ger god effekt för den 
enskilde, exempelvis Förstärkt föräldrastöd och ge-
mensam verksamhet med Region Jämtland Härjedalen. 
Fortsättningsvis kommer de största utmaningarna för 
nämnden att vara hur personal ska kunna rekryteras 
till förvaltningen samt hur förvaltningen ska hantera 
den ökade ärendemängden och samtidigt redovisa en 
budget i balans. Den sistnämnda utmaningen är helt 
beroende av placeringsnivån av antalet barn, ungdomar 
och vuxna. Vi kan redan nu se att av de vid årets slut 
totalt 149 placeringarna kommer ca 70 barn och unga 
att vara placerade väldigt många år (motsvarar 149 
mnkr på 5 år). Därtill vet vi att det sker många nya 
placeringar av barn, unga och vuxna varje år.

Utmaningen gällande område Integration delas av hela 
kommunen eftersom det handlar om lokaler/bostäder, 
skolgång och integrationsfrämjande insatser (såsom 
praktik/arbete osv). Det initiala mottagandet ansva-
rar Socialnämnden för, vilket för år 2016 innebär en 
extrem ökning av ensamkommande barn (från 2015 
års nivå om 24 asylplatser till 2016 års nivå om 215 
platser) och åren därefter (2017-2020) även en stor 
ökning av familjer med och utan barn som ska kommun-
placeras. Det nya för år 2016 är att även mottagande 
av familjer blir en tvingande lag. Kommunen behöver 
arbeta konstruktivt med integrationsfrämjande insat-
ser eftersom det är ett stort humankapital som kan 
tillvaratas och därmed en viktig tillväxtfaktor. Genom 
en effektiv organisation, rätt arbetssätt, nödvändiga 
verktyg samt gott samarbete ska också försörjnings-
stödet kunna minskas i kommunen. Den satsning som 
kommunen gör gällande arbetsmarknadsanställningar, 
bedöms som ett mycket värdefullt sätt att möjliggöra 
återgång till arbetslivet. arbetslöshet är den främsta 
orsaken till att människor behöver ekonomiskt bistånd/
försörjningsstöd varför vi ser att arbetsmarknadsan-

ställningarna skulle kunna leda till mindre kostnader för 
hela målgruppen 18-65 år. 

För att underlätta för både medarbetare och medbor-
gare satsar förvaltningen på ny teknik genom bla in-
formationsfilm och e-tjänster inom ekonomiskt bistånd 
och Tillståndsenheten. För att effektivisera nämndens 
ansvarsområden krävs omvärldsbevakning och tydlig 
strategi för utvecklingsarbete inom följande områden; 
kvalitet, budget, personal samt verksamhet - vilket ska 
tydliggöra förvaltningens väg mot visionen om ”Rätt 
insats i Rätt tid”. Därtill krävs ett strukturerat och 
positivt samarbete med externa parter - såsom arbets-
förmedlingen och Region Jämtland Härjedalen för att 
på bästa sätt stödja våra medborgare.  

avgörande för framtiden är att förvaltningen lyckas 
med hållbara individuella lösningar på hemmaplan istäl-
let för externa placeringar, fortsätter med ett kvali-
tativt bra mottagande av nyanlända, kostnaderna för 
försörjningsstöd inte ökar samt främja en god arbets-
miljö som genererar nöjda och friska medarbetare. 
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Viktiga händelser under året
Överförmyndarens kostnader utgörs nästan enbart av 

arvode och ersättning till ställföreträdare. Resterade 

delar utgör kostnader för förtroendevalda och för re-

krytering av nya ställföreträdare. Vem som ska betala 

arvodet är reglerat i lagstiftning och huvudregeln är att 

huvudmännen ska svara för kostnaderna. Om förutsätt-

ningar inte finns för huvudmannen att stå för kostnaden 

sker ersättning med kommunala medel. Så sker i drygt 

60 % av ärendena. Redovisningen avser enbart kom-

munens kostnader. 

Från och med 2015 styrs verksamheten politiskt av 

överförmyndarnämnden från att tidigare varit en ensam 

överförmyndare samt en ersättare. Förändringen har 

inneburit en breddning av det politiska intresset och 

engagemang.  

Under andra halvåret har antalet ensamkommande 

barn varit högt och de nyanlända ska omgående ha en 

god man förordnad, vilket även kunnat tillgodoses. Vid 

årsskiftet fanns det 152 barn/unga i asylprocessen och 

som således har en god man förordnad. Den månad som 

redovisade flest ensamkommande barn var november 

med 45 personer.

Hantering av ersättningar för omkostnader och arvode 

har kommit att bli mycket administrativt belastande. 

Överförmyndarnämnden har därför i november beslutat 

att övergå till en schabloniserad modell för ensamkom-

mande barn. Dessa ersättningar – förutom i enstaka 

fall – ersätts i sin helhet av Migrationsverket efter 

ansökan.

Den totala ärendemängden hos överförmyndaren är 

fortsatt stor.  Andelen förvaltarskap är fortsatt hög 

vilket bekräftar de signaler som kommer om ökad 

komplexitet i ärendena och ett ökat hjälpbehov hos hu-

vudmännen. Här följer Östersund samma mönster som 

överförmyndarverksamheten nationellt med allt mer 

komplicerade och handläggningskrävande ärenden

Årets resultat ekonomi
Drift 
Den övervägande merparten av överförmyndarnämn-

dens ekonomi består av ersättningar till gode män och 

förvaltare (knappt 6 Mnkr). För 2015 erhöll överför-

myndarnämnden tillskott med 0,1 Mnkr för inrättande 

av nämnd, samt 0,250 Mnkr för ersättningar till gode 

män/förvaltare.

Kostnaden för den kommunala ersättningen till gode 

män och förvaltare för 2015 har minskat trots att an-

talet ärenden ökat. Detta kan förklaras av att samtliga 

årsräkningar för 2014 inte kunnat granskas under året, 

samt att granskningen till viss del skett mer strikt. Re-

sultatet för 2015 års verksamhet innebär ett överskott 

med 0,87 Mnkr.

Kostnaderna för ersättningar till gode män för ensam-

kommande barn balanserar för året mot de samlade 

ersättningarna från Migrationsverket.

Framtid 
Inget tyder på att den höga ärendemängden för överför-

myndarnämnden kommer att minska på sikt. Nivån för 

mottagandet av ensamkommande barn kommer även 

att få stor betydelse för verksamheten och för närva-

rande finns en god beredskap att möta denna situation.

Diskussioner har börjat föras om någon form av sam-

verkan i länet, vilket sannolikt torde bli aktuell inom 

några års sikt. Några av de övriga kommunerna i länet 

har svårigheter att organisera överförmyndarverksam-

heten. Detta talar för ett samarbete i likhet med vissa 

andra regioner i landet.

Överförmyndaren

Jim Nilsson 

Överförmyndare

Dan Osterling 

Kanslichef

ÖVERFÖRMYnDaREn
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ÖVERFÖRMYnDaREn

Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Östersund.

Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle

I Östersund är mänsklig omtanke drivkraften under livets alla skeden.

Handläggningsprocessen är rättssäker, tydlig 

och effektiv

Resultat 

Antal granskningskommentarer vid länsstyrelsens 

årliga tillsyn ska minska jämfört med föregående år: 

Vid granskningen 2015 fann länsstyrelsen inga brister 

som föranledde kritik

Andelen granskade årsräkningar ska per den 30 

september innevarande år uppgå till minst 90 % av 

totala antalet ingivna årsräkningar. Målet har inte 

uppnåtts.

Information på webben, skriftlig och muntlig 

är aktuell, begriplig, relevant och lätt att hitta 

samt tillgänglig för alla.

Resultat

Arbete har påbörjats för att förbättra informationen 

på ”webben”, i första hand har en FAQ (”vanligen 

förekommande frågor”) införts. Samarbetet med 

kundcenter har intensifierats för att öka servicen till 

medborgarna. Arbetet med hemsidan har dock varit 

nödvändig att nedprioritera. Målet har inte uppnåtts.

Resultat, indikatorer Utfall Utfall Utfall Utfall
2012 2013 2014 2015

Totalt antal pågående ärenden 1 414 1 325 1401 1618

Antal nya ärenden 352 271
                  

297

                  

448
Antal avslutade ärenden 326 273 244 260
Antal aktiva ärenden avseende godmanskap enligt 

FB 11:4
941 984 956 1004

Antal aktiva ärenden avseende förvaltarskap 117 116 107 110

Totalt antal händelser/ aktiviteter i ärenden 12 137 13 601 14493 16941

Resultaträkning mnkr Utfall Utfall Utfall
2013 2014 2015

Intäkter 1 270 1 271 1 637
Kostnader -8 163 -8 093 7 966
Kommunbidrag, årsbudget 6 487 6 683 7 199
Kommunbidrag, tilläggsbudget 250 0
Resultat -406 110 870
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ValnÄMnDEn

Viktiga händelser under året
Valnämnden har under året haft två protokollförda 

sammanträden.

Verksamhetens Mål och Resultat  
Verksamhetens mål och resultat på väg mot visionen 

om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

hållbart Östersund.

Verksamhetens resultat ekonomi
Drift 
Nämnden får ett överskott eftersom det inte har skett 

någon verksamhet utöver två sammanträden

Framtid 
Under 2016 är inga val inplanerade.  Valmyndighe-

ten har dock påpekat att kommunerna ska se till att 

alltid hålla aktuella register över röstningslokaler och 

röstmottagare och uppdatera samtliga register minst en 

gång per år. Under 2018 hålls allmänna val i september. 

Inför valen 2018 ska nämnden se över valdistriktsin-

delningen bl.a. med anledning av nya bostadsområden. 

2019 hålls val till europaparlamentet i maj/juni.

Mattias Tagesson 

Ordförande

Lennart Wadensjö 

Valnämndens sekreterare

Valnämnden

Resultat (alla nyckeltal och volymtal över en tids-
period, även de som tillhör effektmålen – för att se 
trender )

Utfall Utfall Utfall Utfall

2012 2013 2014 2015
Antal sammanträden 1 2 7 2
Antal ledamöter/ersättare 5+5 5+5 5+5 5+5

Resultaträkning  Utfall Utfall Utfall
Tkr 2013 2014 2015
Intäkter 0 1 914 0
Kostnader 33 2 482,3 17
Kommunbidrag, årsbudget 51 1 756 53
Kommunbidrag, tilläggsbudget 0 0 0
Resultat 18 1 187,7 36
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Den gemensamma nämnden för upphandlingssamver-

kan består av kommunerna i Jämtlands län. Nämnden 

har nio ledamöter, två från Östersunds kommun och en 

vardera från övriga kommuner.

Upphandlingskontorets verksamhetsidé/uppdrag är att 

tillhandahålla en hög kompetens i frågor kring effektivi-

sering, miljö och kvalitet inom upphandlingsområdet. 

Viktiga händelser under året
•	 Översyn av den gemensamma ramavtalslistan

•	 Informations- och utbildningsdagar

•	 Uppdatering av arbetsrutiner

•	 Förstudie och beslut avseende införande av e-han-

del, inköpsstyrning och samordnad varudistribution 

för Östersunds kommun

Årets verksamhet
Viss personalomsättning har präglat året vilket bland 

annat resulterat i att något färre ramavtalsupphand-

lingar genomförts än beräknat och att färre upphand-

lingsgrupper besökts. Under hösten har en rekrytering 

genomförts och en ny medarbetare startar 2016. I 

övrigt har verksamheten under året i stort sett löpt i 

enlighet med upprättad plan. 

I samråd med samverkande kommuner har en översyn 

av den kommungemensamma ramavtalslistan genom-

förts. Resultatet har blivit en mer ändamålsmässig 

lista utifrån såväl upphandlingskontorets uppdrag som 

resurser.

Aktiviteter avseende kompetensutveckling har genom-

förts för att verksamheten ska vara väl förberedd inför 

ikraftträdandet av den nya lagstiftningen gällande 

offentlig upphandling som ska träda ikraft 2016. En 

utbildningsdag har genomförts och samtliga medarbe-

tare har deltagit i en regional konferens anordnad av 

Sveriges offentliga inköpare (SOI).

Arbetsrutiner har uppdaterats och implementerats i 

verksamheten. 

En förstudie avseende e-handel, inköpsstyrning och 

samordnad varudistribution har genomförts för Öst-

ersunds kommun. Östersunds kommun har, baserat på 

förstudien, beslutat om införande av e-handel, inköps-

styrning och samordnad varudistribution i enlighet med 

förstudien. 

Två kunduppföljningar har genomförts och resultatet 

av dem visar att upphandlingskontorets kunder är nöjda 

eller mycket nöjda. 

Årets resultat ekonomi
Upphandlingskontorets resultat är i princip ett nollre-

sultat i enlighet med upprättat samverkansavtal. Åter-

betalning med 27 tkr har gjorts. Orsak till återbetalning 

är att härleda till något lägre kostnader än beräknat.  

Framtid  
Under 2016 förändras regelverket kring offentlig 

upphandling på ett mer omfattande sätt. En ny lag om 

offentlig upphandling ska träda ikraft. 

Under 2016 anställs två nya medarbetare varav den ena 

tjänsten är en utökning i enlighet med budget.

Under året kommer också satsningar avseende kom-

petensutveckling att göras. Att nämna särskilt är att 

två med¬arbetare ska genomgå en mycket omfattande 

specialistutbildning inom offentlig upphandling. 

Under våren arrangerar kontoret en konferens inom 

hållbar upphandling. Under hösten arrangeras även en 

konferens inom offentlig upphandling tillsammans med 

Region Jämtland Härjedalen.

Mona Modin Tjulin

Ordförande
Fredric Kilander

Upphandlingschef

Gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan

GEMEnSaM nÄMnD FÖR UPPHanDlInGSSaMVERKan



GEMEnSaM nÄMnD FÖR UPPHanDlInGSSaMVERKan

Resultaträkning  2015

Tkr 2013 2014 2015 Budget avvi-
kelse

Intäkter grundavtal deltagande kommuner 3 708 3 951 4 093 4 778 -685
Intäkter övriga avtalsparter 352 370 386 386 0
Intäkter kvalitetssäkring Östersund och Åre 330 346 356 356 0
Intäkter uppdragsupphandlingar 911 558 496 880 -384
Summa intäkter 5 301 5 225 5 331 6 400 -1 069

Personalkostnader 4 157 4 176 4 001 5 150 -1 149
Övriga omkostnader 1 146 1 049 1 330 1 250 +80
Summa kostnader 5 303 5 225 5 331 6 400 -1 069

Resultat -2 0 0 0 0
Varav återbetalning till samverkande kom-

muner
120 64 27

* De stora avvikelserna gentemot budget beror på att budgeten för 2015 var baserad på utökning av upphandlings-

kontoret. En utökning som nu enligt beslut sker 2016 istället.
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Revisionsberättelser 2015
REVISIOnSBERÄTTElSER
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REVISIOnSBERÄTTElSER
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REVISIOnSBERÄTTElSER
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REVISIOnSBERÄTTElSER
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