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2018 I KORTHET

Det är en spännande tid i Krokoms kommuns histo-
ria. Vi utvecklas, behoven ändras, och med det ser vi 
också ett ökat intresse och engagemang för vårt arbe-
te. Vi från samverkanspartierna vill tacka alla anställ-
da, invånare, företagare och övriga, för det sätt som 
ni under 2018 bidrog till att göra ett bra Krokoms 
kommun bättre, nu jobbar vi framåt tillsammans!

Så har ännu ett år gått och det är dags att summera 
år 2018! Vi kan inte annat säga än att det går bra för 
Krokoms kommun fastän det varit ett ansträngt år 
ekonomiskt. 

Krokoms kommun kan – för artonde året i rad – 
notera ett plusresultat. Bokslutet för 2018 visade ett 
överskott med 1,0 miljoner kronor. Vinsten behövs 
bland annat för att vi ska kunna investera kommande 
år samt som buffert ifall något oförutsett händer. 

Under 2018 hade Krokoms kommun 1 191,9 
miljoner kronor att använda till verksamheten. Dessa 
medel är skatteintäkter från invånarna, kostnads- och 
intäktsutjämning och bidrag. Pengarna som kom-
munen får in används till att bekosta verksamheten. 
Lönekostnaden för exempelvis lärare, omsorgsperso-
nal och renhållningsarbetare utgör lite mer än hälften 
av de totala kostnaderna som för 2018 var 1 191 mil-
joner kronor. En annan stor kostnadspost är köp av 
tjänster. Här ingår till exempel gymnasieskolan, 
räddningstjänsten och privata vårdgivare.

Vid årsskiftet 2018-19 var invånarantalet i kom-
munen 14 858. Det långsiktiga målet är att Krokoms 
kommun år 2030 ska ha 16 000 invånare. I arbetet 
för att nå detta mål håller en ny tillväxt- och ut-
vecklingsstrategi på att tas fram. Ett arbete med en 
fördjupad översiktsplan för området från Krokom 
och Aspås i norr till Ösabacken i söder pågår. 

Exploatering av bostadsområdena Kvarna i 
centrala Krokom och Sånghusvallen etapp 5 i södra 
Ås har genomförts under året. Tomtförsäljning har 
påbörjats. Försäljning av de återstående tomterna 
på Sånghusvallen etapp 4 har genomförts. På dessa 
tomter är planen att 16 radhus ska uppföras under 
2019. Försäljning av tomtmark till Krokomsbostäder 
har skett på planområdet Karl-Anton i Ås, de bygger 
just nu 22 lägenheter.

Tågstopp Nälden är fortfarande en stor infrastruk-
tursatsning som kommunen strider för att det ska bli 
verklighet. Med ett tågstopp underlättas pendling 
såväl till arbetsplatser i Nälden som till arbetsmark-
naden österut och västerut i länet. 

En ny sopbil har levererats och driftsatts 2018.
Under 2018 påbörjades sanering/efterbehandling 

av föroreningar från Hissmofors f.d. pappersmasse-
fabrik. 23 områden på Hissmofors har undersökts.

Arbetet med naturvårdsfrågor har till största 
delen handlat om skyddsvärd natur (bildande och 
förvaltning av naturreservat, natura 2000, naturreser-
vat, grön infrastruktur) och ekosystemtjänster samt 
klimatförändringar i kulturlandskapet. 

Vi fortsätter att bygga ut vårt bredband. Målet är 
att hundra procent av företag och hushåll ska fått 
erbjudande om bredband före år 2020. Vi har under 
året också jobbat vidare med utveckling av kommu-
nens interna IT-system och drift.

Krokoms kommun blev också 2018 en av femton 
kommuner som fick stöd från Internetstiftelsen och 
regeringen för att öppna DigidelCenter. Det är en 
fysisk plats dit kommuninnevånarna kan vända sig 
för att stärka sin digitala kompetens.

Enheten för näringsliv har samarbetat med olika 
regionala och nationella aktörer för att främja 
näringslivsutvecklingen i kommunen. Utbildningen 
”Förenkla helt enkelt” genomfördes för alla tjänste-
män i kommunen som har företagskontakter. Syftet 
med utbildningen var att förbättra kommunens 
bemötande, attityder och interna processer för att 
underlätta för företagen. 

En ny näringslivsstrategi i maj 2018, en hand-
lingsplan är under arbete. Under sommaren arrange-
rades Sommarlovsentreprenörer där ungdomar gavs 
chansen att lära sig grunderna och att testa på att 
starta eget företag.

Kulturenheten har samarbetat med förenings-
livet genom såväl olika kulturarrangemang som 
andra utvecklingsfrågor. Kulturenheten har också 
med ekonomiskt bidrag stöttat ett antal evenemang 
i kommunen. Ett nära samarbete med kommunens 
ungdomskulturråd har fortsatt där de tillsammans 

Krokom – en kommun med  
växtkraft och framtidstro

Kommentar från samverkanspartierna



Årsredovisning 2018         7

2018 I KORTHET

Malin Bergman (C)

Björn Hammarberg  (M)

Jan Runsten (MP)

Kjell Sundholm (KD)

har arrangerat olika evenemang för ungdomar 
i kommunen. Fritidsenheten har arrangerat 
Sommarsimskolan som är en tvåveckors inten-
sivutbildning, i Föllinge, Krokom och Änge 
badhus. Vid årsskiftet förstärktes enheten 
med en föreningssamordnare. Fritidsenheten 
har betalat ut ett flertal bidrag till föreningar, 
bland annat aktivitetsstöd och vinteranlägg-
ningsbidrag.

Kundcenter har under första halvåret 2018 
bedrivit ett utvecklingsarbete och nitton nya 
e-tjänster har lanserats. Organisationen fortsät-
ter utveckla ytterligare egna tjänster. Ytter-
ligare flera verksamheter har anslutit sig till 
kommunens ärendehanteringssystem, Artvise. 

Kommunen har rekryterat en säkerhetssam-
ordnare som arbetar med systematiskt brand-
skyddsarbete, krisberedskap och totalförsvar, 
säkerhetsskydd och personsäkerhet.

Grönt Center i Ås är idag det geografiska 
begreppet på de gröna näringarnas kompe- 
tenskluster i Ås, beläget på fastigheter Torsta 
och Rösta. 

De företag som är hyresgäster till Krokoms 
kommun har uttryckt utökade möjligheter till 
samordning och samarbeten och det utvecklar 
man nu vidare.

E-hälsa och användande av välfärdstek-
nologi utvecklas snabbt och kommer starkt i 
samhället. Socialförvaltningen införde under 
2018 olika e-hjälpmedel som t ex ”nattro”, 
en webbkamera i hemmet i stället för att en 
person går in hos vårdtagare nattetid för att 
se om personen sover. En teknik som är både 
integritetsskapande och resurssparande.

Statistik för 2018 visade på en fortsatt hög 
kundnöjdhet inom äldreomsorgen.

Krokoms kommun öppnade en ny spännan-
de arbetsplats för personer med en funktions-

nedsättning i kafeterian på kommunhuset. 
Under året byggdes ett LSS-boende för fem 
hyresgäster som flyttade in under december. 

Kunskapen kring psykiska sjukdomar är låg 
i samhället vilket bidrar till den fördömande 
attityd som ofta förekommer. Därför satsade 
Krokoms kommun extra under 2018 på att 
utbilda medarbetare som i sin vardag möter 
personer med psykisk ohälsa.

I oktober 2018 invigdes en familjecentral i 
Krokom. Här har vi samlat olika yrkesgrupper 
som är viktiga för att stötta den blivande och 
nyblivna föräldern.

Samordningen av de samiska frågorna har 
varit inriktad på utbildning och dialog. 2018 
färdigställdes handlingsplanen för samiskt 
förvaltningsområde.

Krokoms kommun är fortsatt framgångs-
rik – i Sverigetopp – när det gäller nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden. 

En hög andel av eleverna i årskurs 9 har 
slutat grundskolan med behörighet för gymna-
siestudier. En genomlysning av kommunens 
förutsättningar för likvärdig utbildning har 
genomförts för förskolan och skolan i syfte att 
bidra som ett bland flera underlag för kommu-
nens framtida utveckling och tillväxt.

Dessvärre har vi haft omfattande vatten-
skador på våra skolfastigheter under 2018 och 
detta har lett till behov av inhyrning av ersätt-
ningslokaler, renoveringar och reparationer.

För mandatperioden 2019–22 har den 
politiska organisationen i kommunen minskat 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 
45 till 41. 

Ett arbete med värdegrund och arbetsgi-
varvarumärke pågår med en stor satsning på 
chefer i organisationen sker genom ett ledarut-
vecklingsprogram.

Krokom den 14 april 2019

Malin Bergman, C Björn Hammarberg, M

Jan Runsten, MP Kjell Sundholm, KD



8         Årsredovisning 2018

2018 I KORTHET

2018 i bilder

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Hälsa och välbefinnande är grun-
den till trivsel och arbetsglädje 
på en arbetsplats. Därför är 

arbetsmiljö- och hälsomilfrågor också 
en viktig del i kommunens strävan att 
skapa ett öppet och respektfullt klimat. 
Sommaren 2018 hade Krokom över 
hundrafemtio medarbetare som sprang 
eller gick de fem kilometrarna i Vårru-
set. Ett arrangemang som gav mersmak 
och som kommer att få en uppföljning 
även under 2019. 

I början av december var det äntligen 
dags för invigning av gruppboendet 
på Snickerivägen i Krokom. Enhets-

chefen Daniel Jonsson hälde upp bubb-
let till gästerna. Boendet erbjuder mo-
dern teknik vilket gör att hyresgästerna 
får större möjligheter att klara vissa 
saker själva. Anna Berkestedt Jonsson, 
socialchef, invigde boendet med orden 
”det är med stolthet vi inviger Sveriges 
modernaste gruppbostad för personer 
med stora omsorgsbehov”.

IKrokoms kommun välkomnas revi-
sorernas granskning. Kommunfull-
mäktige gjorde under hösten 2015 

ett grupparbete som bestod av att samt-
liga nämnder gjorde en genomlysning 
av sina verksamheter för att identifiera 
olika risker. Det arbetet gav en större 
förståelse för revisorernas granskning 
som numera ses som en möjlighet till 
förbättring. Sveriges kommuner och 
landsting vill sprida Krokoms arbete 
till fler kommuner och bjöd därför in 
Britt Carlsson och Gunnar Hellström till 
Demokratidagen i mars. 

1

32
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Bild 4 Bild 5 Bild 6

Kristina Ernehed fick utmärkel-
sen Årets eldsjäl på Krokoms 
Guldkväll. Så här löd moti-

veringen: Kristinas engagemang för 
glesbygd och föreningsliv är outsinligt 
och föredömligt. I allt hon berör, vare 
sig det är byalaget hemma i Kälom 
eller i riksdgsmöten med Hela Sverige 
ska leva eller i sitt kulturella arbete i 
Jämtlands kulturkompani så verkar hon 
för utveckling, påverkansmöjligheter 
och ett lärande kring den egna platsen i 
sammanhanget. 

I området Kvarna, mitt emot His-
smovallen i centrala Krokom, 
inleddes förberedelserna för arton 

nya villatomter på våren 2018. Tom-
terna lades ut till försäljning på hösten. 
Cecilia Danebeck är projektledare och 
hon säger att området är intressant 
för barnfamiljer med närhet till sko-
lor, idrottsanläggningar och centrum. 
Ovanför villaområdet kommer ett de-
mensboende att byggas och i anslutning 
till detta blir det ett gruppboende för 
personer mellan 18 och 65 år.

Älvområde Krokom är namnet på 
området som sträcker sig från 
Ösabacken i söder till Krokom 

och Aspås i norr. Området är strate-
giskt viktigt för kommunen och under 
året inleddes arbetet med en fördjupad 
översiktsplan. Som ett led i arbetet hölls 
ett antal dialogmöten för att samla in 
åsikter och tankar kring den framtida 
utvecklingen från dem som bor där 
idag. Ett av mötena hölls på Grönänge 
i Dvärsätt och det var många som tog 
chansen att dela med sig av sina funde-
ringar. 

4 5

6
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2018 2017 2016 2015 2014

Verksamheternas nettokostnader (mnkr) 968,9 938,7 888,3 847,7 834,0

- i kronor per invånare 65 211 62 894 59 846 57 335 56 936

Årets resultat (mnkr) 1 1,1 3 10,9 0,9

- i kronor per invånare 67 74 202 737 61

Investeringsvolym (mnkr) 76,9 55,1 94,7 63,9 31,1

- i kronor per invånare 5176 3692 6 380 4 322 2 123

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%) 35 35 35 29 26

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998 43 44 45 49 51

Låne- och pensionsskulder 652 658 740 697 665

- i kronor per invånare 43 882 44 087 49 855 47 142 45 399

Skattesats kommunen 22:17 22:17 22:17 22:17 22:52

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

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr) 970,6 942,6 892,5 860,1 836,1

- i kronor per invånare 65 325 63 156 60 129 58 174 57 079

Totalt antal anställda 1519 1557 1573 1467 1302

Personalkostnader 725,7 725,7 706,5 613,5 571,9

- i kronor per invånare 48 842 48 623 47 598 41 495 39 043

Befolkning 31 december 14 858 14 925 14 843 14 785 14 648

Fem år i siffror

14000

14250

14500

14750

15000

20182017201620152014

+5 +137 +58

Invånare

+82 –67

Befolkningsutvecklingen Kommunens resultat

0

5

10

15

20

20182017201620152014

0,9

Miljoner kronor

10,9 3,0 1,1
10,9

40,21,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20182017201620152014

Miljoner kronor

31,1 63,9 94,7 55,1 76,9

Kommunens investeringar Kommunens låneskuld

0

60

120

180

240

300

20182017201620152014

Miljoner kronor

190 256 256160 260



Årsredovisning 2018         11

2018 I KORTHET

Höjdpunkter! 
Det händer många spännande saker i en kommun 
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från 
2018 som vi presenterar på nästa uppslag. 

Bygg- och miljönämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Barn- och 
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Revision

Kommunala bolag
Krokomsbostäder AB

Jämtidrottshallen i Ås AB

Kommunförbund och 
samverkansnämnd

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands gymnasieförbund

Upphandlingsnämnd
Samordningsförbundet i Jämtlands län

Kommunledningsförvaltning

Socialförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltning

Bygg- och miljöavdelningen

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

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska be-
slut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet 
och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram 
underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta 
tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna.

Kommunens organisation
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EN VÄXANDE DEL AV KOMMUNEN
Området från Ösabacken i söder till Krokom och 
Aspås i norr är strategiskt viktigt för hela kommunen.
Nu inleds arbetet med en fördjupad översiktsplan.
Simon Östberg är planingenjör och det är han som leder 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen över området 
som går under benämningen Älvområde Krokom. Simon 
berättar att förutsättningarna för tillväxt i det här området 
är goda med tanke på placeringen mitt i arbetsmarknads- 
och utbildningsområdet Åre-Krokom-Östersund.

– Vår målsättning är en levande centralort. Tillväxt på 
en ort gynnar även närliggande orter och jag vill påstå att 
hela kommunen drar nytta om vi lyckas skapa växtkraft 
för både medborgare och företag i det här området, säger 
han.

Kommunens målsättning i den tillväxt- och utveck-
lingsstrategi som fastställdes i kommunstyrelsen i juni 
2017 är att det ska bo 16 000 personer i kommunen år 
2030. För att klara det målet krävs en långsiktig planering 
av mark, vatten och den byggda miljön. Den fördjupade 
översiktsplanen ska visa hur centralorten Krokom med 
dess närmaste omgivning kan växa. 

MONICA HJÄLPER DIG ATT BLI DIGITAL
Krokoms kommun är en av femton kommuner som får 
stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna 
DigidelCenter. Det är en fysisk plats dit kommuninnevå-
narna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens 
och få hjälp med digitala tjänster och teknik.
Allt fler kontakter med både myndigheter och företag förvän-
tas skötas digitalt. Samtidigt finns det en halv miljon svenskar 
som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som 
är sällananvändare, enligt rapporten ”Svenskarna och internet 
2018”. På de nya DigidelCentren kommer just de här grup-
perna kunna få hjälp och stöd med digitala tjänster och färdig-
heter. Monica Andersson är IT-pedagog i Krokoms kommun 
och hon säger att det känns oerhört roligt att vi har fått pengar 
för att öka den digitala kompetensen.

– Jag ser fram emot att vara resande IT-pedagog och få 
hjälpa och stödja dem som vill hänga med i digitaliseringen. 
Att det kommer att finnas tillgång till handledning i hela vår 
kommun är jätteviktigt, säger hon.

ANNA OCH JENNIE FIXAR FIKAT
Det är Anna, Jennie och deras kollegor som fixar fikat i 
kommunhuset numera. Vid nyår tog de över kafeterian 
och de är stolta över berömmet de får av gästerna. 
Krokoms kommun har flera spännande arbetsplatser för per-
soner som har en funktionsnedsättning. Amigo på Hissmofors 
är en sådan arbetsplats och här jobbar man med transporter, 
olika legojobb, återvinning och en del externa arbeten. Anna 
Thuresson är 25 år och hon jobbade tidigare på Amigo innan 
hon vid årsskiftet började på Café Delikat i kommunhuset. 

– Förut hämtade jag papper i kommunhuset på måndagar 
och på onsdagar jobbade jag på ICA. Jag är fortfarande på 
ICA på onsdagar men annars jobbar jag på Café Delikat och 
jag trivs jättebra, säger Anna.

Jennie Eskilsson är 31 år och hon jobbar också i kom-
munhusets kafeteria. Tidigare var hon på ett kafé på Birka 
folkhögskola där hon trivdes väldigt bra. 

– Det var kul att jobba på Birka Café där vi sålde fika till 
eleverna och från början kändes det lite tråkigt att byta jobb. 
Men nu trivs jag jättebra, det är kul att träffa folk och i kom-
munhuset har vi många gäster, säger Jennie. 

LÄRA MED ALLA SINNEN 
Grundsärskolan i Dvärsätt är platsen för värme, kärlek 
och massor med roligheter. Här går barn med funk-
tionsvariationer och särskilda behov. Som stöd har de 
personal som verkligen brinner för sitt uppdrag.
Vägg i vägg med den vanliga grundskolan i Dvärsätt 
hittar vi grundsärskolan. Det är skolan för elever med 
funktionsvariationer och särskilda behov. Årskurserna 
är 1–9 och man läser två olika inriktningar, ämnen eller 
ämnesområden. Här finns idag sexton elever fördelade på 
femton medarbetare. Personalen består av fem pedagoger 
och tio elevassistenter. I de anpassade lokalerna finns 
bland annat klassrum med hjälpmedel som smartboards. 
Det finns massagebadkar för krampande muskler samt ett 
sinnesrum med plats för vila och lugn. 

– Schemat ser likadant ut men ingen dag är den andra 
lik. Vi är ett fantastiskt arbetslag med fantastiska elever. 
Det är världens bästa arbetsplats, utbrister förskollärare 
Helene Forss och får medhåll av sin kollega Perra Lind.

Vårt Krokom 3/2018

Vårt Krokom 1/2018

Vårt Krokom 2/2018

Vårt Krokom 4/2018
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EKONOMISKT STÖD GER MÖJLIGHETER
Vill du forma hemmet på ditt helt unika sätt? Då kan 
Westerkaela och nya tjänsten CAD-carpenter hjälpa dig. 
Produkten, som delfinansierats med ett innovationsstöd 
från Region Jämtland/Härjedalen, presenterades på 
Stockholmsmässan i mitten av oktober.
Företaget grundades formellt redan 2015, men det var i början 
på 2017 Westerkaela drog igång på allvar. Från kontorsho-
tellet på Grönt Center i Ås erbjuder grundaren och vd:n, 
Per Perttu och hans kollega Emelie Bredhe, som liksom 
Per Perttu är utbildad maskiningenjör, konsulttjänster inom 
industri-VVS, projektledning, personaluthyrning och meka-
nikkonstruktion. Det är denna del som står för majoriteten av 
företagets intäkter i dag. Men framtiden kan bli annorlunda.

Företaget erbjuder också konsulttjänster inom CAD (com-
puter-aided design), ett digitalt designverktyg som används 
inom konstruktion och arkitektur. Det är inom detta område 
Westerkaela går en spännande framtid till mötes. I mitten av 
oktober presenterade Westerkaela sin nya produkt, CAD-car-
penter, på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

KONTORET BYTS MOT FJÄLLET
I juni var det dags att avsluta en lång karriär som ord-
förande i kommunstyrelsen. Samarbete och samver-
kan är två ord som Maria Söderberg ofta återkommer 
till när hon ska sammanfatta sin tid i kommunen.
Maria Söderberg tillträdde som kommunstyrelsens ordfö-
rande efter valet 2006. De första åren präglades av stora 
reformer, framför allt inom skolan. Under mandatperioden 
efter valet 2010 handlade det i mångt och mycket om den 
stora exploateringen i Sånghusvallen och Ås och under 
den senaste perioden har flyktingströmmen varit den störs-
ta utmaningen.

– Krokoms kommun har ökat stadigt i invånarantal 
ända sedan 2002 men i och med att vi började sälja tomter 
i Sånghusvallen ökade trycket och då kom även behoven 
av nya förskolor och skolor, säger hon.

Beslutet att sluta har växt fram och att göra det nu, en 
tid innan valet, är ett sätt att ge rimliga förutsättningar för 
efterträdaren som är Malin Bergman. 

FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA
Kunskapen kring psykiska sjukdomar är låg i samhället 
vilket bidrar till den fördömande attityd som ofta förekom-
mer. Därför utbildar Krokoms kommun medarbetare som i 
sin vardag möter personer med psykisk ohälsa. 
Hösten 2017 deltog Bjarne Staaf, Marina Svensson och An-
ders Vikström-Aloandersson i en instruktörsutbildning i För-
sta hjälpen till psykisk hälsa. Tanken är att de nu ska utbilda 
medarbetare i Krokoms kommun som möter personer med 
psykisk ohälsa i sin vardag. Kursen, som har sitt ursprung i 
Australien, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten.

– Målet med kursen är bland annat att öka kunskapen om 
psykisk ohälsa och att slå hål på myter och fördomar. Att öka 
beredskapen hos allmänheten att i vardagliga sammanhang 
uppmärksamma och hjälpa till vid psykiska besvär är en 
annan viktig målsättning, säger Bjarne Staaf.

 

NYA FAMILJECENTRALEN INVIGDES
Sedan några år tillbaka har förberedelsearbetet för 
en familjecentral i Krokom pågått. I mitten av oktober 
var det äntligen dags för inflyttning i de nya, fräscha 
lokalerna. 
Att få barn är en omvälvande händelse i livet. Att plötsligt 
få ansvar för en helt ny, liten människa är lika utmanan-
de som lärorikt och fantastiskt. Forskning visar att barns 
hälsa hänger samman med hur familjen mår och det är 
just detta som är grundtanken med familjecentralen. Här 
samlas olika yrkesgrupper som är viktiga för den blivande 
och nyblivna föräldern för att på allra bästa sätt kunna 
stötta på vägen. Tomas Karlsson är chef för hälsocentralen 
i Krokom och han berättar att planerna på en familjecen-
tral i Krokom har funnits ett tag.

– De olika delarna som ska finnas i en familjecentral 
har vi haft i Krokom, men själva mötesplatsen har vi 
saknat. Genom att samla öppna förskolan, hälsocentralens 
mödra- och barnhälsovård samt socialtjänstens kompetens 
under samma tak kommer vi att kunna vara ett ännu bättre 
stöd för våra föräldrar, säger han. 

Vårt Krokom 3/2018 Vårt Krokom 3/2018

Vårt Krokom 2/2018

Vårt Krokom 2/2018
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Året i siffror
Krokoms kommun kan – för artonde året i rad – notera ett plusresul-
tat. Bokslutet för 2018 visade ett överskott med 1,0 miljoner kronor. 
Vinsten behövs bland annat för att vi ska kunna investera kom-
mande år utan att behöva låna pengar, och för att även kommuner 
behöver buffertar ifall något oförutsett händer. 

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

Varifrån kommer kommunens pengar?
Övrigt (2,2%)

Hyror och arrenden (2,1 %)

Taxor och avgifter (5,2%)

Bidrag (8,9%)

Kostnads- och intäktsutjämning (26,5 %)

Skatt (55%)

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

Under 2018 hade Krokoms kommun 
1 191,9 miljoner kronor att använda till 
verksamheten. Den allra största delen 
är skatteintäkter från invånarna. Andra 
stora intäktskällor är kostnads- och in-
täktsutjämning och bidrag. Posten övrigt 
innehåller bland annat sålda tjänster, 
försäljning och ränteintäkter.

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

Avskrivningar (3,2 %)

Inköp av varor och material (4,5%)

Bidrag (1,9%)

Köp av tjänster (27,9%)

Personal (62,5%)

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

Pengarna som kommunen får in an-
vänds till att bekosta verksamheten. 
Lönekostnaden för exempelvis lärare, 
omsorgspersonal och renhållningsarbe-
tare utgör lite mer än hälften av de totala 
kostnaderna som för 2018 var 1 191 mil-
joner kronor. En annan stor kostnadspost 
är köp av tjänster. Här ingår till exempel 
gymnasieskolan, räddningstjänsten och 
privata vårdgivare.

2018 I KORTHET



Årsredovisning 2018         15

SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR
Här har vi delat en hundralapp i olika stora delar för att 
visa hur mycket olika verksamheter kostar. Summan av 
skatter, statsbidrag och andra intäkter uppgick år 2018 till  
1 191,9 miljoner kronor.  

970 618 181
Kommunens skatter och intäkter i kronor

1 001 428
Kommunens resultat i kronor

77 000 322 
Total investeringssumma

14 858
Antal medborgare i kommunen

46,4
Medelåldern på kommunens medarbetare

29 822
Medellön för tillsvidareanställda

1 519
Antal medarbetare i kommunen

Grundskola och skolbarnomsorg (27,40 kronor)

Vård och omsorg (20,37kronor)

Förskola (11,83 kronor)

Stöd och service (10,42 kronor) 

Övriga kostnader (9,87 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (6,57 kronor)

Kultur och fritid (3,12 kronor)

Samhällsbyggnad, bygg och miljö (2,66 kronor)

Räddningstjänst (1,56 kronor)

Kommunledning, politisk verksamhet (1,34 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,56 kronor)

Kollektivtrafik och färdtjänst (0,30 kronor)

2018 I KORTHET
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Ansträngt ekonomiskt läge
Kommundirektören har ordet

 

År 2018 har som helhet varit mycket ansträngt ekono-
miskt varför tilläggsanslag beviljats för såväl social-
förvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen. 
Vissa kostnader avseende underhåll av fastigheter har 
dessutom lyfts bort från samhällsbyggnadsförvaltning-
en. Därutöver har kommunledningsförvaltningen fått 
sparkrav på 500 tkr.

Förutom tilläggsanslag har kommunstyrelsen skjutit 
till medel för att stötta socialförvaltningens arbete med 
effektiviseringar utifrån den åtgärdsplan som godkänts 
av socialnämnden. Kommunstyrelsen har också beviljat 
medel för en allmän översyn av samtliga IT-system i 
syfte att komma ned i kostnader för licenser och pro-
gramvaror samt få en större kunskap kring systemens 
ändamålsenlighet. Vidare har en genomlysning av 
skol- och förskolestruktur genomförts för att skapa bra 
beslutsunderlag för kommunens framtida utveckling.

Utgångspunkten för beviljade tilläggsanslag var att 
respektive förvaltning skulle vidta åtgärder som kräv-
des för att klara budget. Eftersom delårsbokslutet trots 
tillägsanslagen visade på fortsatt risk för underskott för 
kommunen som helhet infördes ett besparingspaket. 
Trots alla ansträngningar såg det länge ut som om Kro-
koms kommun skulle gå med ett kraftigt underskott men 
en kombination av frukten av ett långsiktigt förändrings-
arbete, kortsiktig återhållsamhet utifrån sparpaketet, stor 
lojalitet från verksamheten och minskade kapitaltjänst-
kostnader gjorde att resultatet till slut hamnade på plus 
1 000 000 kronor. Kommunen har därmed lyckats skapa 
en mycket viktig förutsättning för att hantera kommande 
års utmaningar.

Arbete med värdegrund och arbetsgivarvarumärke 
har inletts tillsammans med en stor satsning på chefer i 
organisationen. I detta ingår upphandling av ett ledarut-
vecklingsprogram och en satsning på ledarforum fyra 
gånger per år. Kommunstyrelsen har också tagit fram 
en beskrivning av vilken typ av ledarskap man vill ha i 
Krokoms kommun; ”Det goda ledarskapet i Krokoms 
kommun”.

Jonas Törngren



Förvaltningsberättelse
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomisk översikt
Balanskrav och god ekonomisk hushållning
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet med 
ett resultat om plus 1,0 mnkr. Även koncernen klarar det med 
plus 2,8 mnkr. (Se även balanskravsutredning, Not 6)

Resultatet totalt sett är 1,0 mnkr sämre än budgeterat men 
är betydligt bättre än den prognos på 8,5 mnkr vi lämnade i 
delårsbokslutet efter sex månader.  

I sjutton år har ekonomin kunnat stärkas. Vi har hittills 
kunnat tillgodogöra oss mycket av de ökade skatte- och bi-
drags¬intäkterna och stärkt vår balansräkning. Sammantaget 
sedan 2005 har det egna kapitalet tillförts 228 mnkr i form av 
överskott i resultaträkningen. Ser man hur mycket resultatet 
tillför finansieringen av kommunen är det under samma peri-
od 744 mnkr. Medel som har kunnat täcka nettoinvesteringar 
på motsvarande belopp.

Diagram 1 Investeringsutgifter i förhållande till kassaflöde
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Anm. De år den streckade linjen i diagrammet ligger över den 
heldragna har investeringarna kunnat finansieras helt med 
egna medel.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen är det sedan 2004 krav på att kommu-
ner ska ha verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, 
utöver de finansiella mål vi redan har. Läs mer om målstyr-
ning i avsnittet om god ekonomisk hushållning.

Utfallet i verksamheterna
I samband med delårsrapporten efter sommaren beslutade 
kommunstyrelsen om ett åtgärdspaket för att hantera det 
underskott på minus 8,5 mnkr som vi då såg framför oss. 
Åtgärderna bestod bland annat i stor restriktivitet vad gäller 
tjänsteresor, konferenser, vikarieanskaffning och all form 
av rekrytering. Utöver detta inrättades en tillfällig stab som 
träffades en gång per vecka under hösten i syfte att följa den 
ekonomiska utvecklingen och vid behov parera uppkomna 
situationer. 

Socialnämnden redovisar ett underskott med -9,8 mnkr 
för 2018. Detta efter ett tilläggsanslag före sommaren på 
10 mnkr, kopplat till nämndens tidiga ekonomiska prognoser 

för året.  I delårsrapporten prognostiserades ett underskott 
med 7 mnkr. Prognoserna försämrades under tidig höst, för att 
sedan återhämta sig. En stor avvikelse jämfört med budget är 
den stora förändringen av antalet boende i Särskilt boende un-
der året. Det innebär ett underskott för verksamheten med 4,6 
mnkr. Individ- och Familjeomsorgen redovisar ett underskott 
på -3,8 mnkr. Detta beror främst på externa köp för vård Barn 
och familj.

Stöd och service redovisar ett underskott på -9,1 mnkr. 
Detta består i huvudsak av tre saker. Ett antal dyra placering-
ar, kvarvarande problem med ineffektiv bemanning kopplat 
till kulturproblem på några av våra boenden, samt avtal om att 
avsluta anställningar med ett antal av våra anställda av samma 
anledning. 

Integrationsverksamheterna går sammantaget med ett 
underskott på drygt 2 mnkr, där avtrappningen av antalet 
ungdomar inom Ensamkommande gått mycket snabbt och där 
statsbidragsintäkterna minskat snabbare än våra kvarvarande 
kostnader. 

 De åtgärdsplaner som nämnden avser genomföra kommer 
att ge positiv effekt, men de första resultatprognoserna för 
2019 tyder på ett underskott för nämnden även detta år.

För barn- och utbildningsnämnden visade prognoser-
na tidigt på en negativ budgetavvikelse med 2-3 mkr. Mot 
bakgrund av detta tillfördes nämnden ett tilläggsanslag före 
sommaren på 2,5 mnkr Detta berodde främst på högre kost-
nader för skolskjutsar och kostnader för integration. Utfallet i 
bokslutet visar på en positiv avvikelse för nämnden totalt med 
0,3 mkr, där intäkterna utvecklats positivt, medan kostnader 
för skolskjutsar, interkommunal ersättning samt lönekostnader 
inom förskolan och grundskolan är högre än budgeterat. 

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt en positiv 
avvikelse med 5,6 mnkr. Detta är betydligt mer än prognosen 
efter sex månader som visade på ett överskott på 0,7 mnkr. En 
stor anledning till överskottet är en allmän ekonomisk försik-
tighet och därmed minskad service till övriga nämnder under 
sista halvåret. De största avvikelserna finns för Lärcentrum 
(vars prognos i delårsrapporten var försiktig, då statsbidrags-
intäkter som då ansågs osäker inte räknades) och IT-enheten 
där planerade projekt flyttats fram i tid.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse 
på -0,8 mnkr, exklusive resultatenheten Torsta. Inklusive Tor-
sta stannar utfallet på ett överskott på 0,2 mnkr. Detta inne-
fattar det tilläggsanslag på 6 mnkr som medgavs under året 
för att hantera akut uppkomna fastighetsskador kopplat till en 
snörik vinter med vattenskador som följd. Den största budget-
avvikelsen står Plan- och fastighetsavdelningen för, med -5 
mnkr. Detta är främst kopplat till höga kostnader för snö- och 
halkbekämpning och el- och uppvärmningskostnader. 

Kommunens kostnader för gymnasieverksamhet redovisar 
ett underskott på drygt 7 mnkr för 2018. Detta beror på fler 
elever än beräknat, dyrare utbildningsval bland eleverna samt 
att vi under våren 2018 gjorde en felaktig bedömning av kost-
naderna för 2018, vilket gjorde att budgeten drogs ned med 
4,1 mnkr till förmån för andra verksamheter. Detta skedde i 
samband med en uppdatering av kommunens budget för 2018 
före sommaren, med anledning av signaler från våra stora 
verksamhetsnämnder om att de inte skulle klara en budget i 
balans för 2018.
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Kostnaderna för löneökningar 2018 överskred budget med 
1,8 mnkr. Detta beror bland annat på en underskattning av 
löneökningar generellt, men även en korrigering av kostnader 
som hänförs till 2017 på cirka 600 tkr. Detta underskott är av 
engångskaraktär och effekterna från 2019 och framåt täcks av 
budgeterad lönereserv.

Tabell 1 Budgetutfall

(mnkr)
2018

Halvår
2018
Helår

2017
Halvår

2017
Helår

Kommunstyrelsens verksamheter 0,7 5,6 1,5 3,2

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

Gymnasieförbund -2,6 -7,1 0 -1,4

Socialnämnd -7 -9,8 -14,8 -18,7

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

Samhällsbyggnadsnämnd -2,9 0,2 -0,5 0,1

Bygg- & miljönämnd 0 0,0 0 0,2

Övriga 0,3 0,7 0,5 5,2

Totalt verksamheterna -12,8 -9,8 -13,3 -10,5

Ekonomin 2018 och framåt
Budgeten för 2019 når inte fullmäktiges långsiktiga resultat-
mål om ett överskott om 2 procent av skatte- och statsbidrag-
sintäkter). Resultatet enligt budget stannar på plus 10,0 mnkr, 
vilket motsvarar 1 procent . Detta ligger i linje med vad som 
uttrycks från bl.a. SKL. Anledningen är att ett resultatkrav på 
2 procent för många kommuner skulle innebära alltför stora 
påfrestningar i verksamheterna under rådande omständigheter 
med osäkra ekonomiska prognoser, stora utmaningar kopplat 
till integration och demografi. 

Budgetläget på nationell nivå är svårläst efter valet i hös-
tas. I budgetarbetet inför 2020 finns ett inriktningsbeslut från 
kommunstyrelsen att det preliminärt inte finns utrymme att 
öka verksamheternas ramar för 2020 och 2021 jämfört med 
beslutade ramar för respektive år i gällande budget. Detta 
tillsammans med verksamheternas underskott för 2018 och ti-
diga, negativa prognoser för 2019 betyder att det i nämnderna 
finns ohanterade behov av kostnadsreduceringar för att klara 
en ekonomi i balans.  

Enligt vår befolkningsprognos kommer antalet äldre över 
80 år att år 2025 vara 300 fler än idag. Kommunen har även 
en hög andel yngre barn. Detta är i grunden positivt, men 
ställer ökade krav på kommunal service. 

Under hösten 2016 tog kommunen med hjälp av företaget 
PWC fram en Långsiktig finansiell analys, med bäring på år 
2030. Denna är baserad på den demografiska utveckling vi 
ser framför oss, och är uppdelad på två olika scenarier. Dels 
att vi år 2030 är 15 300 invånare i kommunen, dels att vi når 
16 000 invånare. Det förstnämnda alternativet baseras på de 
kända exploateringar för bostäder som finns idag och med en 
framskrivning av den befolkning vi har idag, inklusive kända 
flyttmönster. Det andra alternativet kräver en fortsatt satsning 
på nya bostäder och inflyttning och ett större behov av kom-
munal service. Sedan 2017 finns en uttalad politisk ambition 
att nå 16 000 invånare år 2030, och arbetet att ta fram och 
uppdatera en strategi för tillväxt och utveckling för kom-
munen fortskrider. Krokoms kommun, liksom de allra flesta 
kommuner, står inför en stor finansiell utmaning. Kortfattat 

handlar det om att om vi fortsätter agera som vi gör idag, 
kommer vi att ha en obalans i den kommunala ekonomin 
år 2030 på minst 250 mnkr. Det finns tre huvudspår för att 
komma åt detta. Att höja skatten (med drygt 6 kronor fram till 
år 2030), att effektivisera våra verksamheter (med drygt 1% 
per år) eller att dra ned på ambitionen. Mest troligt kommer 
en kombination av detta att bli aktuell.

Kostnads- och intäktsutvecklingen
Enligt en sammanställning av SKL så är för 38 procent (109 
stycken) av kommunerna resultatet för verksamheten egent-
ligen negativt. Det innebär att många har klarat sin ekonomi 
endast tack vare ett positivt finansnetto. Detta är tydligt även 
i Krokoms kommun, där verksamheterna går med ett under-
skott på cirka 10 miljoner kronor, trots tilläggsanslag på över 
10 miljoner. Bara en dryg tredjedel (104 stycken) av kom-
munerna klarade ett resultat, som motsvarar god ekonomisk 
hushållning (2 procent som andel av skatter och statsbidrag). 
Krokoms kommun klarar inte 2 procent. Inte heller 1 pro-
cent, vilket var planen för 2018. Vi stannar istället på cirka 
0,1 procent. Det finns flera skäl till resultatförsvagningen. 
Skatteintäkterna ökar inte i samma takt som tidigare samtidigt 
som nettokostnaderna fortsätter att öka. I kommunerna beror 
det till stor del på att verksamhetsintäkterna faller jämfört 
med 2017.

Bruttokostnaderna i verksamheterna minskade med 0,1 
procent (+ 2,8 %), där personalkostnaderna ökade med 1,9 
procent (+ 2,7 %). 

Köp av externa tjänster och köp av verksamhet minskar 
under året, efter att ha ökat under två år före det.

Skatteintäkterna steg med 2,7 procent (+3,9%), statsbidrag 
inom skattesystemet ökar med 3,5 procent (+9,4%). 

Verksamheternas intäkter minskade med -15,4 procent  (att 
jämföras med -3,5% för 2017, men  +38,2% under 2016), 
men från en mycket hög nivå. År 2016 rekvirerade kommu-
nen mycket stora belopp från främst Migrationsverket. 

Den totala förändringen av intäkter  var minus 1,0 procent 
(+3,5%). Både bruttokostnaderna  och -intäkterna minskade 
alltså under året, men tappet var större på intäktssidan. Detta 
är alltså en utveckling som kommunen delar med över hundra 
andra kommuner.

Kommunfullmäktiges finansiella mål
Resultat före extraordinära poster ska långsiktigt uppgå till 
2 procent av skatte- och statsbidragsintäkter. I budget anges 
att för åren 2017-2019 ska resultatet vara minst 1% vilket för 
2018 motsvarar cirka 9,5 mnkr. Det budgeterade resultatet 
var ursprungligen +9,5 mnkr vilket innebär 1,0%. Efter en 
uppdatering av budgeten före sommaren reviderades resulta-
tet till +2 mnkr. Utfall 2018: 1,0 mnkr (0,1%) . Målet är inte 
uppfyllt.

Likviditet: Kommunen ska ha likvid beredskap att betala ut 
personalens löner inför varje utbetalningstillfälle. Utfall 2018: 
54 mnkr vid årsskiftet. Målet är uppfyllt.
Soliditeten/egenfinansieringen ska vara minst 43 procent. 
Utfall 2018: 43 procent. Målet är uppfyllt. Två av tre finan-
siella mål är alltså uppfyllda

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kommunalskatt och befolkningsutveckling
Skatte- och statsbidragsintäkterna är marginellt (2,0 mnkr) 
lägre än budget. Under 2018 har folkmängden minskat med 
67 personer (+82) och vid årsskiftet var antalet invånare 
14 858. Födelseöverskottet uppgår sig till 24 personer och 
108 personer netto har flyttat hit från annat land. Inrikes 
flyttningar uppgår till netto -199. Diagrammet nedan visar 
sammansättningen av befolkningsförändringarna 2004-18.
I underlaget till budgeten för kommande år förväntas en 
försiktig ökning av folkmängden tack vare fortsatt inflyttning 
till främst exploateringsområden i Ås-Krokom-Dvärsätts 
området. I budgetförutsättningarna räknar vi med ökade 
skatteintäkter som en följd av ökad befolkning, men även 
med ökade kostnader som en följd av ökad efterfrågan av 
skola och omsorg.  

Poster på balansräkningen
De positiva resultaten det senaste decenniet har möjliggjort 
stora investeringar utan alltför stor upplåning. Under 
2018 har kommunen i princip oförändade långfristiga 
skulder jämfört med 2017. Upplåningen uppgår till 268 
mnkr (255 mnkr). Detta är betydligt mindre än planerat. I 
budgetförutsättningarna fanns en upplåning upp till cirka 475 
mnkr, vilket inte har behövts då investeringsplanen långt ifrån 
följts fullt ut. Ett fortsatt mycket gynnsamt ränteläge håller de 
finansiella nettokostnaderna på en låg nivå. Avskrivningarna 
belastar resultatet med 38,1 mnkr, vilket är cirka 7 mnkr lägre 
än budgeterat. 

Balanslikviditet
Balanslikviditeten, det vill säga betalningsförmåga på kort 
sikt, ligger på 76 procent, och likviditeten uppgick vid 
årsskiftet till 54 mnkr. Likviditeten är högre än vårt finansiella 
mål. 
Soliditet
Soliditeten speglar hur mycket av de totala tillgångarna 
som finansierats med egna medel. En hög soliditet ger låga 
finansiella kostnader men kan samtidigt innebära att den nu 

skattebetalande generationen betalar för de investeringar, som 
den kommande generationen ska utnyttja. 
För Krokom har soliditeten varit låg bland annat till följd av 
infriade borgensåtaganden och tidigare stora minusresultat, 
vilket har tärt på kommunens egna kapital. Sedan 2001 
då serien av positiva resultat inleddes har soliditeten 
fördubblats, från 22 till 43 procent. Räknar man med den del 
av pensionsskulden som inte ingår balansomslutningen har 
kommunen för första gången i modern tid en positiv soliditet 
på plus 1 procent (-2 %). Se avsnitt nedan. 

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

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

I samband med beslutet om införande, bestämdes också 
att avsätta totalt 10,2 mnkr till reserven från överskotten 
för åren 2010 resp. 2011. Kommunfullmäktige beslutade i 
februari 2013 att ur resultatet för 2012 avsätta ytterligare 6,5 
mnkr. Reserven uppgår vid utgången av 2017 till 16,7 mnkr 
(oförändrat).

Pensionsförpliktelser  
Kommunens pensionsförpliktelser redovisas dels som en 
avsättning på skuldsidan av balansräkningen, dels som en 
ansvarsförbindelse utom balansräkningen och dels redovisas 
den del av kommunens pensionsåtagande som kallas av-
giftsbestämd ålderspension som kortfristig skuld. Den totala 
förpliktelsen har under 2018 fortsatt minska; med 12,6 mnkr 
till 476 mnkr. (Se även noterna till balansräkningen)
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Pensionskostnaden kommer att ta en allt större del av kom-
munens resurser i anspråk under de kommande cirka femton 
åren. 41 mnkr av det egna kapitalet är öronmärkt för framtida 
ökade pensionskostnader. Detta gjordes i 2010 respektive 
2011 års bokslut. Dessa öronmärkningar innebär inte att vi 
skapat en förvaltning av likvida medel till detta ändamål, utan 
endast att vi har reserverat en del av det egna kapitalet för att 
kunna möta år då kommunen inte klarar balanskravet, bland 
annat på grund av de ökande pensionskostnaderna, och i ett 
sådant läge kan använda detta utrymme som förlusttäckning. 

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

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

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har minskat marginellt 
med netto -0,1 mnkr och uppgår nu till 309,6 (309,7) mnkr, 
varav 300 (300) mnkr avser Krokomsbostäder AB. Utanför 
kommunkoncernen har omfattningen av borgensansvar 
minskat marginellt och uppgår till 9,6 (9,7) mnkr. 

Tabell 2 Borgensåtaganden

(mnkr)
Bokslut

2018
Bokslut

2017
Krokomsbostäder 300,0 300,0
Bostadslån egna hem 1,0 1,1
Ishall 4,6 4,6
Bygdegårdar   2,5 2,3
Äldrekooperativ 0,8 1,0
Förskolor 0,7 0,7
Övrigt 0,0 0,0
Summa 309,6 309,7

Sammanställd redovisning för koncernen
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kom-

mun och Krokomsbostäder AB till 100 procent.
Jämtlands räddningstjänstför¬bund, 14,3 procent (14,3%), 

och Jämtlands gymnasie¬för¬bund, 17% procent (18%), har 
konsoliderats i den sammanställda redovisningen med propor-
tionell metod utifrån nämnda procenttal.

Överskottet för koncernen blev 5,2 (6,2) mnkr efter konso-
lidering. 

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar ett resultat på 
+1,7 mnkr. Jämtlands gymnasieförbund redovisar ett resultat 
på -5,2 mnkr och Krokomsbostäder AB överskott om +2,5 
mnkr.

Blandade tabeller och nyckeltal
Tabell 3 Översikt över resultaträkning och budget

Bokslut Budget

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2001

Verksamheternas nettokostnader -892 -931 -943 -959 -986

Avskrivning -47 -38 -49 -55 -61

Skatteintäkter 943 971 1008 1034 1067

Finansnetto -3 -1 -6 -9 -9

Från resultatutjämningsreserv 0 0

Årets resultat 3 1 10 11 11

Tabell 4 Budgetavvikelser
 
(mnkr)

Bok

2016

Bok

2017

Bok

2018
Budgetavvikelser
Budeterat Årets resultat 9,7 10,8 2
Avvikelse från budget -6,7 -9,7 -1

Tabell 5 Kostnads- och intäktsutvecklingen 
 
(mnkr)

2016 2017 2018 2016-
>17

2017-
>18

Personalkostnader -712,2 -731,2 -744,9 2,7% 1,9%
Materialkostnader -57,8 -53,6 -53,4 -7,3% -0,4%
Tjänster och köpt verksamhet -325,8 -343,6 -331,7 5,5% -3,5%
Bidrag och transfereringar -26,6 -25,4 -22,1 -4,5% -13,0%
Summa kostnader -1122,4 -1153,8 -1152,1 2,8% -0,1%

Kommunalskatt 614,4 638,1 655,3 3,9% 2,7%
Utjämningsbidrag mm 278,4 304,5 315,3 9,4% 3,5%
Övriga intäkter 271,2 261,7 221,3 -3,5% -15,4%
Summa intäkter 1164,0 1204,3 1191,9 3,5% -1,0%

Tabell 6 Investeringar och finansiering 
(mnkr) 2016 2017 2018
Investeringar
Nettoinvesteringar 95 53 77
Finansiering av investeringar
Lån 60 0 10
Från årets resultat 35 53 39
Ut likvida medel 0 0 28

95 53 77

Tabell 7 Finansiella nyckeltal 
 2016 2017 2018 KF:s 

mål
Andel lån till anläggningstillgångar 35% 35% 35%
Balanslikviditet 87% 87% 76%
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 45% 44% 43% 43%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -2% -2% 1%
Årets andel av totala intäkter 0,30% 0,10% 0,10% 0,2%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Bokslut 2018 Budget 2018
Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utfall mot 

budget
Barn- & utbildningsnämnd  -4,9  -4,9 -9,1 -9,1 4,2
Kommunstyrelse            -1,7  -1,7 -5,5 -5,5 3,8
Socialnämnd               -2,6  -2,6 -2,5 -2,5 -0,1
Idrott -0,5  -0,5 -0,6 -0,6 0,1
Samhällsbyggnadsnämnd     
Förskola/skola -1,9 0,3 -1,6 -21,0 -21,0 19,4
Vård och omsorg -5,7 -5,7 -75,6 -75,6 69,9
Stöd och service -13,3 -13,3 -31,8 -31,8 18,5
Idrottshallar, samlingslokaler          -0,7 -0,7 -17,1 -17,1 16,4
Bostadsanpassning -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,3
Vägar, park och mark 0,0 0,0 -1,0 -1,0 1,0
Energiåtgärder        -0,1 -0,1 -7,9 -7,9 7,8
Övrigt     -15,8 0,7 -15,1 -17,7 -17,7 2,6
Markköp              -0,7 -0,7 -15,8 -15,8 15,1
Exploatering för bostäder      -21,5 0,2 -21,3 -35,0 -35,0 13,7
Delsumma samhällsbyggnad -59,8 1,2 -58,6 -223,3 0,0 -223,3 164,7
VA -4,5 -4,5 -14,2 -14,2 9,7
Renhållning -3,8 -3,8 -13,9 -13,9 10,1
Torsta-Rösta -0,4 0,0 -0,4 -9,3 -9,3 8,9
Summa investeringar totalt -78,2 1,2 -77,0 -278,4 0,0 -278,4 201,4

Tabell 9 Totalutgift för investeringar som färdigställts under 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tabell 8 Känslighetsanalys
Ändring Effekt på re-

sultat (mnkr)
Löneökning 1% -7
Heltidstjänster (28 000 kr/mån) 10 tjänster +/-5,0
Prisändring på varor och tjänster 3% +/-11,0
Ekonomiskt bistånd 10% -0,8
Minskad likviditet - 10 mnkr 0
Förändrade marknadsräntor +/-1 % +/-3,0
Ökade taxor med 1% +0,6
-varav konsumtionsavgifter 1% +0,36
Förändrade stadsbidrag i skattesystemet 1% +/-2,7
Utdebitering av kommunalskatt +/-1 kr +/-31,0
Befolkningsförändring (skatteeffekt) +/-100 pers +/-6,6

Investeringsredovisning
Lokaler och exploatering
Nettokostnaden för investeringar under 2018 uppgår till 58,6 
mnkr för lokaler och exploatering. Exploatering av bostads-
områdena Kvarna i centrala Krokom och Sånghusvallen etapp 
5 i södra Ås har genomförts under året. Tomtförsäljning har 
påbörjats. Försäljning av de återstående tomterna på Sånghus-
vallen etapp 4 har genomförts. På dessa tomter är planen att 
16 radhus ska uppföras under 2019. Försäljning av tomtmark 
till Krokomsbostäder har skett på planområdet Karl-Anton i 
Ås, de kommer där att bygga 22 lägenheter. 

Under året byggdes ett LSS-boende för vårdtunga bru-
kare. Fem boende flyttade in under december. Arbetet med 
projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för 
ett nytt LSS-boende med lägenheter för sex stycken brukare 
har startat upp under slutet av året. Boendet skall placeras 
i Nälden och bland annat ersätta Nobellvillan i Hissmo-
fors. Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag 
för byggnation av ett nytt särskilt boende har genomförts. 

Upphandling påbörjades under sista delen av året med en 
anbudstid fram till mitten av januari 2019. Omfattande skador 
på främst skolfastigheter har inträffat under året där orsaken 
delvis berott på stor snömängd i kombinationen med långa 
köldperioder. Andra orsaker har varit ett sedan länge eftersatt 
underhåll och en eftersatt skötsel. Även ett felaktigt byggsätt 
och i några enstaka fall den mänskliga faktorn har bidragit till 
att skadorna uppkommit. Detta har lett till behov av inhyrning 
av ersättningslokaler, kostsamma renoveringar och reparatio-
ner samt i vissa fall rivning av byggnad. Trenden ser tyvärr ut 
att fortsätta under kommande år. Inköp av begagnad försko-
lemodul har skett. Markarbeten har påbörjats för att den skall 
kunna placeras på tomten där den nu rivna Regnbågens för-
skola varit placerad. Under rivningsarbetet samt kommande 
etableringsarbete av modulbyggnaden bedrivs förskoleverk-
samheten i fastigheten ”Smedjan”. Därutöver har arbetet med 
diverse akuta och planerade underhållsåtgärder pågått. Övrig 
service mot verksamheterna såsom förstudier, prissättning och 
rådgivning har också krävt en stor arbetsinsats under året.

Vatten
Nettokostnaden för investeringar under 2018 uppgår till 4,5 
mnkr för Vatten. 3,2 mnkr har investerats i förnyelse och 
förbättring av ledningsnät och anläggningar. I övrigt har bland 
annat pH-justering i Föllinges vattenverk samt projektering av 
nytt reningsverk i Bakvattnet genomförts.

Renhållning
Nettokostnaden för investeringar under 2018 uppgår till 3,8 
mnkr för Renhållning. En ny sopbil har levererats och drift-
satts. Sopbilen från 2001 går därmed i pension efter nästan en 
miljon kärltömningar och 60 000 körda mil.
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Personalekonomisk 
redovisning 
Den personalekonomiska redovisningen syftar till att 
följa upp hur väl kommunen lyckats i sina ambitioner och 
målsättningar med utgångspunkt från sin arbetsgivarroll. 

I Krokoms kommuns politiska viljeinriktning beskrivs 
att medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Krokoms 
kommun erbjuder arbeten med arbetsförhållanden och villkor 
som främjar hälsa, utveckling och jämställda löner. En häl-
sofrämjande arbetsmiljö ger medarbetare förutsättningar att 
använda sin kompetens och visa handlingskraft i en tillåtande 
miljö som inspirerar till nytänkande. Vidare står att ”Chefer 
ges förutsättningar att utöva ett gott ledarskap genom att bl. a 
antalet medarbetare per chef är väl avvägt och rimligt utifrån 
uppdragets komplexitet”.

En stor utmaning under de kommande åren konstaterar 
man kommer att vara kompetensförsörjningen och ”Genom 
att fokusera på att vara en attraktiv arbetsgivare kan medarbe-
tare trivas och utföra ett gott arbete.”

Det övergripande målet i budget 2018 är ”Krokoms kom-
mun är en attraktiv arbetsgivare där anställda trivs, utvecklas 
och är goda ambassadörer för kommunen”.
Personalpolitiska aktiviteter 
Flera aktiviteter och insatser har genomförts under året för att 
sträva mot den politiska viljeinriktningen och målsättningen.
Arbetsmiljö och rehabilitering
Upphandling av företagshälsovård har genomförts under året 
och nytt avtal tecknades i juni. Upphandlingen har inneburit 
förändrad avtalskonstruktion i syfte att minska kostnaderna 
för företagshälsovård och samtidigt styra fokus mer mot 
grupp- och organisationsnivå och förebyggande och främjan-
de insatser. Under året har flera insatser genomförts i syfte att 

skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och minska sjukfrånva-
ron. En förebyggande insats som genomförts, och som letts 
av företagshälsovården, har varit reflekterande kollegiala 
samtalsgrupper för medarbetare inom Socialförvaltningen. 
Syftet var att fånga upp personer i riskzon för stressrelaterad 
ohälsa och förhindra sjukskrivning. Forskningsresultatet visar 
att nästan tre av fyra deltagare efter gruppen inte längre är i 
riskzon och deltagarna anger också att det gett både person-
lig och yrkesmässig utveckling. Arbetet med reflekterande 
kollegiala samtalsgrupper fortsätter under 2019 med samma 
målgrupp.

I den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 
2018 kan vi tydligt se att arbetssituationen för våra chefer är 
ansträngd. Endast 36 procent av cheferna anser sig hinna med 
sina arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid, dvs har svarat 
stämmer bra eller mycket bra på frågan ”Jag hinner med mina 
arbetsuppgifter inom min normala arbetstid”. Bland medar-
betarna har 64 procent svarat stämmer bra eller mycket bra 
på samma fråga. Även frågan om återhämtning har ett sämre 
resultat för chefer än för medarbetare. 37 procent av cheferna 
har svarat stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt på frågan 
”Jag kan använda raster och pauser till att återhämta mig från 
jobbet”. Motsvarande andel för medarbetarna är 24%.

Resultatet av medarbetarundersökningen har presenterats 
för kommunledningsgruppen och i respektive förvaltning för 
vidare hantering.

Flera friskvårdssatsningar har initierats av trivselkommit-
tén som till exempel löptävlingar och skidteknik. Motions-
kampanjen har fortgått under året där medarbetarna genom 
att vara fysiskt aktiva och skicka in aktivitetskort, deltar i 
utlottning av en resa. 
Trots de insatser som genomförts under året har sjukfrånva-
ron under 2018 ökat jämfört med 2017, vilket redovisas mer 
ingående under rubriken sjukfrånvaro. 

Krokoms kundcenter utvecklas ständigt med målet att ge medborgarna snabba svar. Det är Eva Forsberg, Kerstin Byström, Elisabeth Ejen-
stam, Bertil Persson, Joanna Lindberg och Sussanne Backman som svarar när det ringer in till kommunen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kompetensförsörjning
Krokoms kommun står, som många andra kommuner, inför 
utmaningar när det gäller framtida kompetensförsörjning. En 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplan beslutades 
under 2017 och förvaltningarna har under 2018 påbörjat 
arbetet med förvaltningsvisa kompetensförsörjningsplaner. 

För att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen är 
en av strategierna att låta fler jobba mer. Genom att erbjuda 
utökade sysselsättningsgrader för redan anställda och hel-
tidstjänster vid nyanställningar, förbättras möjligheterna för 
kompetensförsörjning. 

Inom ramen för den kommunövergripande kompetensför-
sörjningsplanen har flera aktiviteter genomförts. Bland annat 
upphandling av ledarutvecklingsprogram och arbetet med 
arbetsgivarvarumärke och värdeorden, vilket beskrivs under 
rubriken ledarskap och medarbetarskap. Under året har också 
arbetet med kommunövergripande rutiner för avgångssamtal 
påbörjats. En dialog har påbörjats med övriga kommuner i 
länet angående  samarbete kring olika utvecklingsinsatser 
inom ledarskap.

Ledarskap och medarbetarskap
Ledarforum för chefer har genomförts vid fem tillfällen under 
året. Genomgående tema under året har varit arbetet med att 
stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och arbete kring 
kommunikativt ledarskap. Visionen och våra värdeord är en 
bärande del i vårt arbetsgivarvarumärke och det är avgörande 
att alla som arbetar vid Krokoms kommun känner till dem 
och förstår varför de finns. I samband med ledarforum i 
november har samtliga chefer deltagit i workshops och fått 
verktyg för att arbeta vidare med värdeorden i sina respektive 
arbetsgrupper. 

Som ett led i arbetet med det kommunikativa ledarskapet 
genomfördes en uppskattad föreläsning med Per Zetterquist i 
samband med ledarforum i september. Förmågan att kom-
municera är avgörande för att lyckas i sitt ledarskap. Det 
kommunikativa ledarskapet är en strukturerad process för att 
tillsammans med medarbetarna nå organisationens vision och 
mål.

Ett kommunövergripande chefs- och ledarutvecklingspro-
gram har upphandlats som kommer att vara obligatoriskt för 
alla chefer. Avtal har tecknats med leverantör och den första 
gruppen startar våren 2019.

För nya chefer har ett sex dagar långt utbildningsprogram 
startats upp under året. Programmet genomförs med både 
interna och externa föreläsare och innehåller bland annat 
ekonomi och verksamhetsstyrning, kommunallag, offentlighet 
och sekretess, arbetsrätt, inköp och offentlig upphandling. 

Under 2018 har grupphandledning för chefer genomförts 
där syftet är att chefer ska få stöd i sin chefsroll och ges möj-
lighet att utbyta tankar, erfarenheter och idéer med kollegor. 

HR-avdelningen har under hösten genomfört utbildningsin-
satser gällande lönesamtal och löneöversynsprocessen för 
samtliga chefer.

Medarbetarundersökning har genomförts under hösten 2018 
och värdet på Hållbart medarbetarengagemang (HME) har 
ökat med en punkt jämfört med föregående mätning 2017. 
Resultatet redovisas mer ingående längre ned i den personal-
ekonomiska redovisningen.

Antal medarbetare per chef
I budget står att ”Chefer ges förutsättningar att utöva ett gott 
ledarskap genom att bl. a antalet medarbetare per chef är väl 
avvägt och rimligt utifrån uppdragets komplexitet”.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunled-
ningsförvaltningen har ingen chef mer än 30 medarbetare. 
Inom Socialförvaltningen finns fortfarande ett fåtal chefer 
som har fler än 30 medarbetare. Inom Barn-och utbildnings-
förvaltningen har många chefer runt 30 medarbetare och flera 
chefer har fortfarande fler än 30 underställda medarbetare. 

Det är viktigt att arbetet med rimligt antal underställda 
fortsätter, och då särskilt med fokus på komplexitet, geografi 
och tillgång till administrativt stöd. 

Hållbart medarbetarengagemang, HME
Mätning av hållbart medarbetarengagemang genomfördes 
under hösten 2018 och värdet blev 76. Det är en punkt bättre 
än vid förra mätningen som genomfördes 2017, diagram 1.

Diagram 1 Hållbart medarbetarengagemang Diagram 2 Månadsavlönade Krokoms kommun
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HME består av tre områden - motivation, ledarskap och 
styrning. Värdet har förbättrats med en punkt inom område 
motivation och med två punkter inom område styrning 
jäm-fört med mätningen 2017. Motivation är det område 
som har högst värde 2018 medan område styrning är det 
område som ökat mest. Värdet för ledarskap är oförändrat 
jämfört med föregående mätning. På frågan om arbetet 
känns meningsfullt, har glädjande nog 91 procent av de 
svarande angett att det stämmer ganska bra eller mycket 
bra. Det är tre procentenheter högre än vid förra mätningen.  
Svarsfrekvensen i årets undersökning var mycket hög, 83,2 
procent, en ökning med 8,2 procentenheter jämfört med 2017.

Lön
Löneöversynen gav ett utfall på totalt ca 2,6 procent. Ny lön 
betalades ut i maj för samtliga förbund utom Lärarförbundet 
och Lärarnas riksförbund. Centralt avtal för dessa två förbund 
tecknades i slutet av september och ny lön kunde betalas ut i 
oktober med retroaktivitet från 1 april. 

Tre kvinnodominerade grupper har som en följd av löne-
kartläggningen 2017 justerats i samband med 2018 års löne-
översyn, ekonomibiträden, barnskötare och elevassistenter. 
Arbetet med lönekartläggning avseende 2018 års lönenivåer 
pågår.

Medarbetare
Per den 1 november 2018 var antalet månadsavlönade medar-
betare 1 519, vilket är 38 färre än motsvarande tidpunkt året 
innan, diagram 2. Socialförvaltningen har 34 färre månads-
avlönade 1 november 2018 jämfört med samma tidpunkt 
2017, vilket har sin förklaring i minskat flyktingmottagande, 
diagram 3. 

Antalet månadsanställda medarbetare per den 1 november 
2018 motsvarar 1 443,9 årsarbetare, vilket är 24,6 årsarbetare 
färre jämfört med föregående år. 

Av totalt 1 519 anställningar var 1 332 tillsvidare- och 
187 visstidsanställningar. Antalet tillsvidareanställningar har 
minskat med 40 och antalet visstidsanställningar ökat med två 
jämfört med föregående år.
Åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställda är 46,4 år vilket är något 

lägre än föregående år då medelåldern var 46,6 år. Medelål-
dern har sjunkit med mer än ett år de senaste fem åren vilket 
är en naturlig följd av den generationsväxling som skett. 
Bland kvinnorna är medelåldern lägre än bland männen.

Andelen anställda upp till 39 år har ökat något jämfört med 
samma tidpunkt ifjol och uppgår till 29,4 procent. Andelen av 
de tillsvidareanställda som är 50 år eller äldre är 43,8 procent, 
vilket är en lägre andel än 2017. Andelen anställda som väljer 
att arbeta efter 65 år har ökat och är 1 november 1,3 procent, 
17 personer. Det är en ökning med 0,6 procentenheter, eller 
åtta personer, jämfört med samma tidpunkt 2017. Det är inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen de 
flesta äldre än 65 år är anställda.

Könsfördelning
Av kommunens alla tillsvidareanställda var 77 procent kvin-
nor och 23 procent män, vilket är en ökning av andelen män 
med 0,1 procentenhet jämfört med 2017. Ingen av förvalt-
ningarna har en jämn könsfördelning, samtliga är kvinnodo-
minerade. 

Andel heltid 
Andel tillsvidareanställda som är anställda på heltid har ökat 
från 87,8 procent till 89,5 procent. Bland kvinnorna har 88 
procent heltidsanställning och bland männen har 94,4 procent 
en heltidsanställning.

Av alla månadsavlönade, dvs även de visstidsanställda, är 
84,4 procent anställda på heltid vilket är en ökning med 1,6 
procentenhet jämfört med samma tidpunkt 2017, diagram 4.

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidarean-
ställda är 96,8 procent vilket är en ökning med 0,7 procent-
enheter jämfört med föregående år. För kvinnor ligger den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden på 96,3 procent och för 
män på 98,2 procent. För kvinnor innebär detta en ökning 
sedan föregående år med 0,8 procentenheter medan syssel-
sättningsgraden för män är oförändrad. Räknar vi in även de 
visstidsanställda är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
95,1 procent. I november 2017 var den 94,4 procent.

Diagram 3 Månadsavlönade per förvaltning Diagram 4 Andel heltidsanställda månadsavlönade
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Hel- och deltidsanställda
I jämförelse med andra liknande kommuner har Krokoms 
kommun en hög andel heltidsanställningar. Även andelen som 
arbetar heltid, dvs faktisk arbetstid heltid, är högre än jämför-
bara kommuner. Detta är troligen en följd av det heltidspro-
jekt som genomfördes och avslutades under 2016.

För en del medarbetare är det attraktivt med möjlighet att 
jobba deltid. Med heltid som norm och deltid en möjlighet, 
erbjuder kommunen medarbetare möjlighet att önska syssel-
sättningsgrad.

Diagram 5 visar andel av respektive yrkesgrupp som har tills-
vidareanställning på heltid samt vilka förändringar som skett 
inom respektive yrkesgrupp sedan 2016.
I sex av grupperna har andelen heltidstjänster ökat jämfört 
tidigare år. Det är framför allt kvinnor som är deltidsanställda 
i de olika yrkesgrupperna.

Timmar utförda av timavlönade
Andelen timmar utförda av timavlönade har minskat med 
motsvarande 26 årsarbetare, från 127 till 101. Diagram 6 visar 
totalt antal timmar utförda av timavlönade. Antalet beställda 
timmar genom Bemanningsenheten har minskat från både 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen 
under 2018 jämfört med 2017 Andelen timmar utförda av ti-
mavlönade av totalt arbetad tid har minskat från 10,1 procent 
till 8,2 procent. 

Vid beslutet om införande av rätt till heltid samt kommun-
gemensam pool, sattes mål att minska tiden utförd av timav-
lönade till motsvarande 100 årsarbetare vid utgången av 2015 
och ytterligare minskning till 50 årsarbetare vid utgången 
av 2019. Det är osannolikt att det målet uppfylls då behovet 
av tillfälliga vikarier i den kommunala verksamheten alltid 
kommer att finnas.

Övertid 
Antal övertidstimmar har ökat något jämfört med 2017. 
Antalet timmar är 12 301, vilket är nästan 200 timmar fler 
än ifjol och motsvarar 0,6 procent av den arbetade tiden. 

Den största ökningen finns vid Socialförvaltningen, 200 fler 
timmar jämfört med ifjol och där utgör övertiden 1,0 procent 
av den arbetade tiden. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
en ökning med 89 övertidstimmar jämfört med 2017 och där 
utgör övertiden 0,2 procent av den arbetade tiden. Samhälls-
byggnadsförvaltningen har en ökning med 60 timmar medan 
Kommunledningsförvaltningen har minskat antalet övertids-
timmar med 155.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter och uppgår 
till 7,7 procent. Sjukfrånvaron har sedan 2011 ökat något 
varje år, med ett trendbrott i fjol då sjukfrånvaron sjönk, för 
att åter igen öka under 2018, diagram 7.

Andelen långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer, är 
45,4 procent vilket är en minskning med 4,5 procentenheter 
jämfört med 2017. Att den långa sjukfrånvaron minskar beror 
troligtvis på Försäkringskassans striktare hantering gällande 
beviljande av sjukpenning, i kombination med ett aktivt reha-
biliteringsarbete i organisationen.

Den korta frånvaron i dagintervallet upp till dag 14, har 
ökat med 0,4 procentenheter jämfört med fjolåret.

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis och cheferna, i sam-
arbete med företagshälsovården och med stöd av HR-avdel-
ningen, arbetar för att komma tillrätta med sjukfrånvaropro-
blematiken.

Sjukfrånvaro kvinnor och män
Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat med 0,2 procentenhe-
ter till 8,5 procent. Även männens sjukfrånvaro har ökat och 
uppgår till 5,4 procent, en ökning med 0,6 procentenheter.

Sjukfrånvaro åldersindelad
Sjukfrånvaron ökar bland de yngsta medarbetarna, upp till 
29 år, och bland de i intervallet 50 år och äldre. Däremot har 
sjukfrånvaron sjunkit i intervallet 30-49 år jämfört med 2017. 
Den högsta sjukfrånvaron, 9,4 procent, finns bland de yngsta 
kvinnorna upp till 29 år. Även bland männen är det den 
yngsta gruppen som har högst sjukfrånvaro, 6,8 procent. I den 

Diagram 5 Andel tillsvidareanställda med heltid, per yrkesgrupp Diagram 6 Timmar av timavlönade 
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äldsta åldersgruppen är sjukfrånvaron 8,5 procent för kvinnor 
och 5,8 procent för män.

Sjukfrånvaro per förvaltning
Sjukfrånvaron minskar inom de två största förvaltningarna, 
diagram 8. Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat 
med 0,1 procentenhet och Socialförvaltningen har minskat 
med 0,4 procentenheter. 

Sjukfrånvaron har ökat inom Kommunledningsförvaltning-
en och inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid Samhäll-
byggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat med  2,9 pro-
centenheter jämfört med 2017. Ökningen inom förvaltningen 
är bland lokalvårdare och måltidspersonal. 

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp
Bland de större yrkesgrupperna har måltidspersonal högst 
sjukfrånvaro, 16,1 procdent, en ökning med 5,7 procenten-
heter jämfört med 2017. Även gruppen lokalvårdare har ökat 

sin sjukfrånvaro markant jämfört med 2017, från 7,2 procent 
till 11,2 procent. En ytterligare oroande trend är den ökning 
av sjukfrånvaron vi kan se hos våra chefer. Jämfört med 2017 
har sjukfrånvaron för cheferna ökat med 2,7 procentenheter. 
Även lärargruppen, som i fjol hade sänkt sin sjukfrånvaro, har 
under året en ökning, om än en liten sådan.

Positivt i sammanhanget är att sjukfrånvaron för socialse-
kreterarna har minskat vilken den även gjort för förskollärare 
och undersköterskor, diagram 9.

Avgångar
Totalt har 180 tillsvidareanställda lämnat organisationen 
under 2018. Av dessa är 31 avgångar på grund av pension. 
Inom de närmaste 10 åren uppnår cirka 350 medarbetare 65 
år, vilket motsvarar ca 26 procent de anställda, diagram 10. 
Prognosen för pensionsavgångar har legat på denna nivå 
under en längre tid och ställer fortsatt höga krav på kompe-
tensförsörjningen.

Diagram 7 Sjukfrånvaro kvinnor, män och totalt Diagram 8 Sjukfrånvaro per förvaltning

Diagram 9 Sjukfrånvaro yrkesgrupper, månadsavlönade Diagram 10 Antal 65 år
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2017 2018 2017 2018

Antal anställda 1557 1519 Sjukfrånvaro - 29 år 6,7 8,5

- tillsvidareanställda 1372 1332 Sjukfrånvaro 30 - 49 år 7,6 7,3

- visstidsanställda 185 187 Sjukfrånvaro 50 år och äldre 7,5 7,8

Antal kvinnor 1186 1159

- varav tillsvidareanställda 1058 1026 Pensionsavgångar 29 31

Antal män 371 360

-varav tillsvidareanställda 314 306 Personalkostnad (i mnkr) 726,4 739,8

Medelålder tillsvidareanställda 46,6 46,4 PO (38,0%) 214,6 219,9

Andel månadsavlönade med heltid 82,9 84,4

Andel tillsvidareanställda med 
heltid 87,8 89,5

Total sjuklönekostnad, exkl PO 10,6 12,0

- kvinnor 85,7 88,0 Sjuklönekostnad dag 2-14, exkl PO 8,8 10,1

- män 94,9 94,4 Sjuklönekostnad dag 15-90, exkl PO 1,8 1,9

Genomsnittlig sysselsättnings-
grad tillsvidareanställda

96,1 96,8 Övertidsskuld, inkl PO 2,0 2,1

- kvinnor 95,5 96,3 Semesterskuld, inkl PO 24,1 23,3

- män 98,2 98,2 Uppehålls-/ferielöneskuld, inkl PO 9,1 9,6

Medellön tillsvidareanställda 28 945 29 822

- kvinnor 28 934 29 692 Pensionsskuld 488,7 476,0

- män 28 984 30 259 - därav avsatt till pensioner 55,4 60,7

Total sjukfrånvaro 7,4 7,7 - därav ansvarsförbindelse 403,0 384,1

- kvinnor 8,3 8,5 - avgiftsbestämd pension 30,3 31,2

- män 4,8 5,4

Tabell 10 Personalekonomiska  nyckeltal 2017 och 2018
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Som vi konstaterade i delårsuppföljningen så går det inte att  
göra en generell bedömning av måluppfyllelse för de över-
gripande målen för Krokoms kommun. Målen är nämligen 
att betrakta som inriktningsmål mot vilka vi är på god väg. 
Inom varje målområde finns alltid mer att göra. Vår bedöm-
ning är att vi varken lyckats eller misslyckats helt inom något 
målområde.

För 2019 är ny styrmodell antagen. Den grundar sig i mål 
formulerade utifrån en önskad förändring. Nämnderna ger 
förvaltningen uppdrag och utifrån dessa uppdrag formulerar 
förvaltningarna aktiviteter. Det skapar förutsättningar för att 
göra mer ändamålsenliga uppföljningar, då syftet är att driva 
och dokumentera förändring mot högre nytta för medborga-
ren.

Det grundläggande för kommunens mål- och resultatstyr-
ning är att man kan följa ett ställningstagande i kommunfull-
mäktige om en viss inriktning i en fråga. I kommunstyrelsens 
och nämndernas målbeskrivning anges vad som på nämnds-
nivå ska åstadkommas för att man ska uppnå vad kommun-
fullmäktige har beslutat. Kommunfullmäktige har också 
beslutat om ett antal resultatindikatorer, direkt knutna till de 
övergripande målen, som när nämnderna målsatt dessa, är 
mått som används i bedömningen av framgång i förhållande 
till uppställda mål.
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om resultatindikatorer 
har kommunens nämnder antagit 58 RI-mål, det vill säga 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Av dessa RI-
mål är 50 procent uppfyllda, 45 procent är delvis uppfyllda 
och 5 procent är inte uppfyllda.

Nämnderna har i sina uppföljningar redogjort för nämn-
dens måluppfyllelse ställd i relation till kommunens samtli-
ga övergripande mål. Med detta som utgångspunkt görs en 
analys av kommunens måluppfyllelse med utgångspunkt i 
målområden. Genom denna analys har vi utvärderat målen, 
bedömt kommunens kvalitet och finner att vi är på väg i den 
riktning som beslutats. För uppföljning av respektive målom-
råde finns information om detta i nämndernas årsrapporter.

Uppföljning av nämndernas måluppfyllelse
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Uppföljning av övergripande  mål

Antalet mål 2018 är 19 stycken varav 7 är nämndsmål och 12 
är RI-mål.

• För kommunstyrelsen är 42 procent av RI-målen upp-
fyllda. 57 procent  av nämndsmålen är uppfyllda.

• För kommunstyrelsen är 50 procent av RI-målen 
delvis uppfyllda. 43 procent av nämndsmålen är delvis 
uppfyllda.

• För kommunstyrelsen är ett (8 %) av RI-målen inte 
uppfyllda.

Kommunstyrelsens verksamheter har under året arbetat struk-
turerat och medvetet utifrån de mål som kommunstyrelsen 
satt upp för nämndens verksamhetsområde. Verksamheten 
bidrar på ett bra sätt att nå kommunens övergripande mål.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens verksamheter visar ett resultat med 5,6 
miljoner kronor i överskott. Avvikelserna från budget finns 
främst inom Lärcentrum där förändrad beräkningsmodell 
innebär minskade kostnader i förhållande till bibehållen nivå 
av statsbidrag. IT-enheten visar också överskott då planerade 
projekt har flyttats fram samt kostnader för växel och telefoni 
minskat tack vare ökad avtalseffektivitet. Även personalpro-
grammet lämnar överskott, dels genom sänkta kostnader för 
företagshälsovård, men även då ersättning för förebyggande 
arbetsmiljöinsatser ökar. För flertalet av kommunstyrelsens 
verksamheter har allmän sparsamhet inneburit lägre kostnader 
än budget.

Där avvikelser från budget visas i form av underskott 
återfinns bemanningspoolen vars prisnivå inte uppdaterats, 
vilket även gäller för fordonsleasingen där bilpoolen har lägre 
intäkter än kostnader. 

Verksamhetsberättelse 
Viktiga händelser under året
Kommundirektören

2018 har som helhet varit mycket ansträngt ekonomiskt 
varför tilläggsanslag beviljats för såväl socialförvaltningen 
som barn- och utbildningsförvaltningen. Vissa kostnader 
avseende underhåll av fastigheter har dessutom lyfts bort från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därutöver har kommunled-
ningsförvaltningen fått sparkrav på 500 tkr.

Förutom tilläggsanslag har kommunstyrelsen skjutit till 
medel för att stötta socialförvaltningens arbete med effektivi-
seringar utifrån den åtgärdsplan som godkänts av socialnämn-
den. Kommunstyrelsen har också beviljat medel för en allmän 
översyn av samtliga IT-system i syfte att komma ned i kostna-
der för licenser och programvaror samt få en större kunskap 
kring systemens ändamålsenlighet. Vidare har en genomlys-
ning av skol- och förskolestruktur genomförts för att skapa 
bra beslutsunderlag för kommunens framtida utveckling.

Utgångspunkten för beviljade tilläggsanslag var att respek-
tive förvaltning skulle vidta åtgärder som krävdes för att klara 
budget. Eftersom delårsbokslutet trots tillägsanslagen visade 
på fortsatt risk för underskott för kommunen som helhet 
infördes ett besparingspaket. Trots alla ansträngningar såg det 
länge ut som om Krokoms kommun skulle gå med ett kraftigt 

Kommunstyrelsen

VÅRA VERKSAMHETER
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underskott men en kombination av frukten av ett långsiktigt 
förändringsarbete, kortsiktig återhållsamhet utifrån sparpa-
ketet, stor lojalitet från verksamheten och minskade kapital-
tjänstkostnader gjorde att resultatet till slut hamnade på + 1 
000 000 kr. Kommunen har därmed lyckats skapa en mycket 
viktig förutsättning för att hantera kommande års utmaningar.

Arbete med värdegrund och arbetsgivarvarumärke har in-
letts tillsammans med en stor satsning på chefer i organisatio-
nen. I detta ingår upphandling av ett ledarutvecklingsprogram 
och en satsning på ledarforum 4 ggr per år. Kommunstyrelsen 
har också tagit fram en beskrivning av vilken typ av ledarskap 
man vill ha i Krokoms kommun; ”Det goda ledarskapet i 
Krokoms kommun”.

Administrativa avdelningen
Under 2018 har en stor del av IT-enhetens resurser alloke-
rats för åtgärder och anpassningar av IT-miljö och nätverk 
i samband med evakuering och flytt av verksamheter inom 
barn- och utbildning samt social verksamhet. Detta i kom-
bination med verksamhetsutökningar och ökade behov har 
påverkat IT-enhetens möjligheter att leverera planerat IT-stöd 
och utveckling av IT-miljön. Vi har haft en fortsatt hög arbets-
belastning med långa ledtider för IT-stöd, beställningar och 
supportärenden som följd.

En tidigare medarbetare har övergått till en annan samord-
nartjänst inom välfärdsteknologi och e-Hälsa. I samband med 
detta påbörjades en rekrytering av en ny IT-samordnare, vil-
ken sedan fick avbrytas med anledning av besparingsåtgärder.
Vi har fortsatt arbetat aktivt med målstyrning, kunddialog, 
prioritering och arbetsmiljöuppföljning för att säkerställa 
ett grundläggande IT-stöd i kombination med en godtagbar 
arbetsmiljö.  IT-enheten har under 2018 bland annat levererat 
och påbörjat:

• Ny nätverksinfrastruktur med WiFi till Nyhedens och 
Sånghusvallens skolor, Hällebo SäBo, Crenadahuset 
(Hemtjänst, Hälso- och sjukvård), samt KBAB Bovärds-
kontor i Änge, Nälden och Föllinge.

• Ny redundant internetförbindelse.
• Ny Windows 10-plattform för distribution i nya perso-

naldatorer samt genomfört datorbyte på Kvarnback-, 
Hissmo- och Aspås skolor.

• Chromebooks till alla elever from åk 6.
• Ny plattform för säker e-post med kryptering och digital 

signering
• Uppgraderat e-postsystem till GroupWise 18.
• IT-systemöversyn med modellen Application Portfolio 

Assessment (APA)
• Förstudie säker IT-serverdrift

Vi har också genomfört upphandling av ny brandvägg samt 
upphandling för utbyggnad och uppgradering av trådlös nät-
verksinfrastruktur (WiFi) i flera skolor. Vidare har vi fortsatt 
upphandlingssamverkat för nya avtal inom områdena kom-
munikation, skrivare, samt AV-produkter. Ett stort arbete med 
anpassning av nätverksmiljö och strukturerad leverans av nya 
Windows 10-datorer till personal inom barn- och utbildning 
har påbörjats.

Arbetet för att öka IT-driftsäkerheten med bland annat ny 
serverhall, byte av serverhårdvara, uppgradering av server-

system och översyn av driftform fortgår. Efter genomförd 
förstudie säker IT-serverdrift har ett förslag om samverkan 
inom IT-serverdrift lämnats till gemensam nämnd för samver-
kan (GNS).

Vi ser följande utmaningar den kommande perioden: 1) an-
passa resurser för kommunens IT-verksamhet för att hantera 
tillväxt och IT-behov. 2) säkra teknisk IT-driftmiljö med ser-
verhall och hårdvara. 3) säkra IT-systemdrift med resurser och 
systemstöd för IT-säkerhet, IT-styrning och systemförvalt-
ning. 4) utbyggnad och uppgradering av nätverksinfrastruktur 
och trådlöst nätverk i skola och andra verksamheter.

Trots behov och utmaningar har vi under 2018 sett en 
fortsatt positiv trend. Vi arbetar målmedvetet för att möta våra 
utmaningar och att lösa vårt uppdrag att leverera IT-stöd till 
kommunens verksamheter för att skapa nytta för medborgarna.

Kundcenter har under första halvåret 2018 arbetat med att 
utveckla sina interna processer och tydliggöra ansvarsom-
råden inom arbetsgruppen. Vidare har kundcenter övertagit 
ytterligare administrativa uppgifter. Resultaten gällande 
tillgänglighet, bemötande och servicenivå är fortsatt höga. På 
en sexgradig skala ligger tillgängligheten på 5,4, bemötandet 
på 5,5 och servicenivån på 5,3.

Utifrån utvecklingsperspektiv så har en projektmodell för 
Krokoms kommun utarbetats. Modellen är under test och 
kan förhoppningsvis lanseras under året. Kvalitetssamord-
ningsgruppen har utöver detta även påbörjat att utarbeta en 
kommungemensam kvalitetshandbok.

Nitton nya e-tjänster har lanserats och organisationen för 
att utveckla ytterligare egna tjänster är etablerad.Ytterligare 
flera verksamheter har anslutit sig till kommunens ärendehan-
teringssystem, Artvise. Där har kundcenter en central funk-
tion, då ärenden som kommer via telefon eller mejl antingen 
blir lösta eller fördelade genom kundcenters försorg. Det i sin 
tur innebär att personalen i kundcenter bygger upp en bredare 
kompetens allt eftersom ansvarsområdena utvidgas.

Under våren tillsattes tjänsten som säkerhetssamordnare. 
Arbetet har varit fokuserat på systematiskt brandskyddsar-
bete, krisberedskap, säkerhetsskydd, personsäkerhet samt att 
planera för övriga ansvarsområden.

Samordningen av de samiska frågorna har varit inriktat på 
utbildning och dialog samt att färdigställa handlingsplanen 
för samiskt förvaltningsområde. Under våren har driften av 
kommunhusets vaktmästeri succesivt övertagits av vår arbets-
marknadsenhet. Verksamheten är nu i full gång.

Kommunen har sökt och beviljats 11 335 000 kronor för 
sanering/efterbehandling av föroreningar från Hissmofors f.d. 
pappersmassefabrik. 23 områden på Hissmofors har under-
sökts. Bidraget gäller för fyra av dessa områden under 2018. 
Vidare finns medel för sanering/efterbehandling av ytterligare 
ett område under 2019. Dessutom är medlen till för miljökon-
troll/uppföljning under åren 2019–24. En hållbarhets-/miljö-
strategi, för kommunen, är framtagen och antagen. Nya lokala 
ordningsföreskrifter för kommunen är framtagna och antagna.

Arbetet med naturvårdsfrågor har till största delen handlat 
om skyddsvärd natur (bildande och förvaltning av naturre-
servat, natura 2000, naturreservat, grön infrastruktur) och 
ekosystemtjänster samt klimatförändringar i kulturlandskapet. 
Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen är ansvariga 
myndigheter, kommunen är remissinstans och bollplank.
I arbetet med vattenplan för Storsjön pågår ett samarbete med 
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de kommuner som angränsar till Storsjön. Där pågår uppfölj-
ningen av arbetet med ställningstaganden som är gjorda.
Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med revidering av den 
regionala energi- och miljöstrategin. Det arbetet beräknas 
vara klart under 2019. Kommunen deltar i det arbetet.

Till sist så kan nämnas att det har bildats ett ”strateginät-
verk” med Östersund och Åre i frågor som gäller hållbarhet/
miljö/folkhälsa. Vi deltar även i ett riksnätverk för miljöstra-
teger.

Lärcentrum har under det första halvåret 2018 inlett ett 
förnyat samarbete med Miroi som utförare av SFI samt 
utbildningar inom Vård- och omsorgsområdet. Vi har också 
tillsammans med regionens övriga kommuner söker och blivit 
beviljade statsbidrag för att genomföra regionala yrkesvuxut-
bildningar. Antalet platser har för 2018 fördubblats gentemot 
föregående år men kräver också en motfinansiering med egna 
kommunala medel för att fullt statsbidrag skall utbetalas. An-
talet ansökningar till Yrkesvux ligger under det första halvåret 
på motsvarande nivå som föregående år vilket hittills innebär 
att vi inte uppnått full grad av motfinansiering för att vi skall 
kunna rekvirera fullt statsbidrag för de beviljade yrkesvuxut-
bildningarna. En av orsakerna till att antalet elever inte ökat 
inom kategorin tros vara det gynnsamma arbetsmarknadsläget 
då flertalet av de som sökt utbildningar blivit erbjudna arbete 
och då valt bort möjligheten att studera.

Vuxenutbildningen har också haft en granskning av 
verksamheten från Skolinspektionen under våren 2018 där 
de har haft synpunkter på det systematiska kvalitetsarbete på 
såväl huvudmanna- som på verksamhetsnivå där vi behöver 
genomföra ett förbättringsarbete. I samarbete med KC har 
personal där utbildats för att ersätta den administrativa tjänst 
som vid halvårsskifter 2018 inte återsätts när administratören 
går i pension.

Kommunikationsavdelningen
Arbetet med den nya hemsidan drogs igång på allvar vid 
årsskiftet 2017/18 med upphandling av grafisk form samt det 
tekniska stödet för mallbygget. Parallellt med upphandlings-
arbetet har ett arbete med att identifiera den nya strukturen 
bedrivits under våren i nära samarbete med verkssamheterna. 
Strax innan midsommar påbörjades skrivjobbet för de nya 
sidorna. Att bygga en ny hemsida är ett stort projekt som har 
tagit en hel del av kommunikationsavdelningens tid i anspråk.
I mars nådde kommunens nya informationsblad medborg-
arna. Genom den nya tidningen, som har fått namnet Vårt 
Krokom, får medborgarna en inblick i kommunens samtliga 
förvaltningar fyra gånger per år. I samband med detta har de 
tidigare annonserna i papperstidningen upphört till förmån för 
information i Vårt Krokom.

Sociala medier används i allt högre utsträckning för att nå 
ut brett med viktig information till kommunens medborgare. 
Film har till stor del ersatt traditionella pappersannonser för 
rekrytering av nya medarbetare. Allt fler hjälper till med att 
sprida vidare våra annonser genom att tagga och dela.
Tillsammans med HR-avdelningen har kommunikatörerna 
inlett arbetet med att identifiera kommunens arbetsgivarva-
rumärke. Inom ramen för det här samarbetet har foldern Det 
goda ledarskapet tagits fram.

HR-avdelningen
Stort fokus har legat på arbetsgivarstödet till förvaltningarna, 
bland annat med anledning av att det är många nya chefer i 
organisationen som har ett stort behov av stöd såväl från HR 
som från Lön. Mycket fokus har legat på arbetsrättsliga frågor 
och arbetsrättsliga utredningar. En omfattande insats har 
genomförts inom Stöd och service där samtliga medarbetare 
intervjuats i en omfattande kartläggning och stora förändring-
ar i verksamheten har sedan genomförts. Generationsväxling 
samt en hög personalrörlighet i övrigt gör att behovet av stöd 
i rekryteringar är stort. Sjuktalen är fortsatt höga och stort 
fokus läggs på att stötta chefer i rehabiliteringsarbetet.

Ny företagshälsovård har upphandlats med en förändrad 
avtalskonstruktion i syfte att minska kostnaderna för före-
tagshälsovård, samtidigt som fokus styrs mer mot grupp- och 
organisationsnivå och förebyggande och främjande insatser. 
En förebyggande insats som genomförts har varit kollegiala 
samtalsgrupper, ledda av företagshälsovården, för medarbe-
tare inom socialförvaltningen. Exempel på främjande insatser 
är de aktiviteter som Trivselkommittén arrangerat som exem-
pelvis en kurs i skidteknik, deltagande i Vårruset och Blod-
omloppet samt ett projekt för att under en period möjliggöra 
nyttjande av en interaktiv träningstjänst, såväl i verksamheten 
som på fritiden.

Stort fokus har legat på att stötta och utveckla ledarskapet i 
organisationen. Ett kommunövergripande chefs- och ledarut-
vecklingsprogram har upphandlats och kommer att vara obli-
gatoriskt för alla chefer. En introduktionsutbildning omfat-
tande sex dagar för nya chefer har genomförts. Fyra grupper 
med grupphandledning för chefer har genomförts under året 
i syfte att stötta och utveckla chefer i sin roll. Ledarforum 
har genomförts vid fem tillfällen och genomgående har varit 
fokus på ledarskap, värdegrund och arbetsgivarvarumärke. En 
strategi för arbetsgivarvarumärket är beslutad och ett flertal 
insatser kopplat till detta genomförs i ett samarbete mellan 
HR-avdelningen, Kommunikationsavdelningen och en extern 
kommunikationsbyrå.

Löneöversyn gav ett utfall på totalt ca 2,6 procent. Ny lön 
betalades ut i maj för samtliga förbund utom Lärarförbundet 
och Lärarnas riksförbund. Centralt avtal för dessa förbund 
tecknades i september och ny lön betalades ut i oktober med 
retroaktivitet från den 1 april.

Ekonomiavdelningen inklusive upphandlingsfunktion
Ekonomiavdelningen har under året på olika sätt ägnat 
mycket uppmärksamhet åt det tuffa ekonomiska läget i våra 
stora förvaltningar. Ett fortsatt stort tryck på investeringsverk-
samheten innebär ständig dialog mellan olika verksamheter, 
där även ekonomiavdelningen är inblandad. För 2018 har 
rambudgetbeslutet reviderats två gånger, vilket inneburit extra 
arbete inom avdelningen. Arbetet med att administrera ett 
stort antal riktade statsbidrag innebär en stor arbetsinsats.
En process med sikte på att erbjuda alla kommunens leveran-
törer att skicka e-fakturor till oss har initierats under våren.

Markentreprenad har upphandlats för att förverkliga 
kommunens planer på ett nytt äldreboende och nya villatom-
ter i Sånghusvallen och i Kvarna. Vidare har upphandling 
av löpande fastighetsunderhåll genomförts. Kommunen har 
tecknat nytt avtal för företagshälsovård samt telefoniproduk-
ter och är i utvärderingsfasen av upphandling av chefs- och 
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ledarskapsutvecklingsprogram. Bland annat strömmad film 
och media till skolan, ny webbsida samt en trafikanalys 
gällande Krokomsporten har direktupphandlats. En LOU-ut-
bildning för nya chefer har genomförts liksom ett seminarium 
för socialt ansvarasfull upphandling.Arbetet med att skapa 
en tydlig inköpsorganisation är påbörjat och vi har påbörjat 
arbetet med en analys av kommunens inköp.

Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid
Näringslivsenheten har arbetat nära företagen via både före-
tagsbesök och olika företagsträffar men även genom informa-
tionsspridning via facebooksidan Näringslivskontoret i Kro-
kom och genom nyhetsbrevet Näringslivsnytt. Enheten har 
arbetat aktivt i länets samarbetsprojekt Etableringsfrämjande 
samverkan för att locka företagsetableringar till kommunen. 
Fokus har bland annat varit Krokomsporten och Grönt center 
i Ås genom det samarbetet. 

Enheten har samarbetat med olika regionala och nationella 
aktörer för att främja näringslivsutvecklingen i kommunen.
Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” för alla tjänstemän i 
kommunen som har företagskontakter avslutades under våren. 
Syftet med utbildningen var att förbättra kommunens bemö-
tande, attityder och interna processer för att underlätta för 
företagen. Kommunstyrelsen antog en ny näringslivsstrategi i 
maj och där en handlingsplan är under arbete. Under som-
maren arrangerades Sommarlovsentreprenörer där ungdomar 
gavs chansen att lära sig grunderna och att testa på att starta 
eget företag.

Kulturenheten har samarbetat med föreningslivet genom 
såväl olika kulturarrangemang som andra utvecklingsfrågor. 
Kulturenheten har också med ekonomiskt bidrag stöttat ett 
antal evenemang i kommunen. Ett nära samarbete med kom-
munens ungdomskulturråd har fortsatt där vi tillsammans har 
arrangerat olika evenemang för ungdomar i kommunen. Un-
der året har kulturenheten i samarbete med näringslivsenheten 

arbetat med konceptet sommarlovsentreprenörer, en möjlig-
het för unga i vår kommun att få prova på hur det är att vara 
företagare. Enheten har också arbetat med att fördela pengar 
som staten skjutit till för att föreningar skall kunna genomföra 
särskilda lovaktiviteter. En kulturöversyn är initierad för att se 
över hur kommunen arbetar med kulturfrågor överlag.
Fritidsenheten har fortlöpande samarbete med ett flertal 
föreningar kring olika anläggningsfrågor. Fritidsenheten har 
arrangerat Sommarsimskolan som är en tvåveckors inten-
sivutbildning, i Föllinge, Krokom och Änge badhus. Vid 
årsskiftet förstärktes enheten med en föreningssamordnare på 
50 procent. Fritidsenheten har betalat ut ett flertal bidrag till 
föreningar, bland annat aktivitetsstöd och vinteranläggnings-
bidrag. En översyn över både anläggningsbidrag och anlägg-
ningar är påbörjad. Ett samarbete med SISU är påbörjat kring 
inkluderande idrott och bidragsnormer. Enheten är också 
engagerad i uppbyggnaden av Smedjan där delar är tänkt att 
bli ett levande föreningshus. 

Kort om framtiden
Krokoms kommun står inför betydande utmaningar inom 
både ekonomi, kompetensförsörjning och kvalitet.

Det innebär att kommunen måste fatta såväl strukturella 
beslut kring hur den offentliga verksamheten ska bedrivas 
som inriktning för planläggning av expansionsområden och 
hur fritidssektorn ska hanteras. Dessutom bör kommunen 
bestämma sig för hur man bäst främjar näringslivsutveckling-
en. Inriktningsbeslut bör fattas under våren så att detaljplaner, 
projekteringar, markförvärv mm kan påbörjas. Ledtiderna är 
långa och kommunen har inte råd att vänta om framtidens 
välfärd ska tryggas.

Verksamhetskonferensen 2019 blir därför ett väldigt bra 
avstamp där helheten synliggörs.

Kulturveckan inleddes med 
Krokoms Guldkväll då kom-
munens priser och stipendier 
delas ut. Vinnaren av priset 
Årets företagare blev Annica 
och Berne Brenje, Big River 
Camp.
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Kommunstyrelsens kvalitetsuppföljning 2018

  
 
 

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Kommunstyrelsen ska under året arbeta 
utifrån tillväxt- och utvecklingsstrategin

Kommunledningsgruppen (KLG) har haft utvecklings- och tillväxtstrategin som verksamhetsplan. l
Kommunstyrelsen arbetar för att barn och 
unga ska ges möjlighet till en aktiv fritid, 
tillgänglighet till kulturutövande och kul-
turkonsumtion samt näringslivskontakter.

Kultur och fritid har genomfört ett antal aktiviteter som riktar sig till barn och unga genom bland annat lovaktiv-
iteter och aktiviteter via ungdomskulturrådet. Näringsliv arrangerade sommarlovsentreprenörer där ungdomar 
gavs möjlighet att testa på att vara företagare.

l

Med en tydlig koppling till Regionen J/H 
arbete för ungdomsinflytande bidrar 
Kommunstyrelsens verksamheter till 
ungdomars inflytande över kommunens 
och regionens utveckling .

Ungdomskulturrådet (UK) som drivs av ungdomar är ett forum där kultur och fritid regelbundet deltar. u

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar 
för att barn, unga och vuxna motiveras 
till studier

Vuxenutbildningen i kommunen har fortsatt arbetet med att tillsammans med Arbetsmarknadsenheten,Inte-
grationsenheten, kommunens KAA-samordnare samt Arbetsförmedlingen arbeta för att effektivisera unga 
och nyanländas etablering i arbetslivet utifrån DUA:s (Delegationen för unga till arbete) intentioner att främja 
statlig och kommunal samverkan. Arbetet medför att ett stort fokus läggs på utbildning vilket är grunden för en 
etablering på arbetsmarknaden.Vi genomför tillsammans ett rekryterande och motivationsinriktat arbete för att 
visa på mångfalden av utbildningsvägar till olika yrken och behörigheter till högre utbildningar. I arbetet ingår 
också att visa på olika studieekonomiska alternativ och möjligheter. Motivationsarbetet inriktar sig även på 
kommuninnevånare som inte tillhör målgruppen för DUA. Studie- och yrkesvägledare (SYV) har en viktig roll i 
informations-och motivationsarbetet.

u

Kommunstyrelsens verksamheter verkar 
för att barn och ungdomar har en drog- 
och giftfri vardag.

Inför 2019 kommer folkhälsosamordnaren få en tydligare roll i det förebyggande ANDT-arbetet. 

Kommunens hållbarhetsstrategi syftar till att arbeta för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen, exempelvis 
giftfri miljö. Hållbarhetsstrategin antogs 2018 och kommunens miljöstrateg kommer att informera och planera 
arbetet under 2019 i våra nämnder.

Arbetet med sanering av kisaska i kommunen bidrar också till att barn och ungdomar får växa upp i en bättre 
miljö.

u

Kommunstyrelsens verksamheter ska 
bidra till medborgarinflytande genom 
utveckling av e-tjänster och metoder för 
dialog.

I dagsläget har kommunen 26 e-tjänster publicerade på hemsidan. 21 av dessa är egenutvecklade tjänster 
som lanserats under 2018. Av de egenutvecklade tjänsterna är det framför allt bygglovstjänsterna som använts 
i stor utsträckning av medborgarna. I kommunen finns en förvaltningsövergripande grupp som arbetar med 
utveckling av nya e-tjänster på initiativ från verksamheterna.

Kommunens facebooksida är en snabb och effektiv kanal för dialog mellan medborgare och tjänstemän. Antalet 
följare ökar kontinuerligt, under 2018 tillkom ungefär 800 personer. Antalet personer som gillar sidan var strax 
över 5000 vid årsskiftet 2018/19. Frågor som ställs får vanligen svar inom max en timme.

u

Kommunstyrelsen ska verka för att sam-
råd med samer utvecklas

Under året arbetade samordnaren för samiskt förvaltningsområde med att hitta former för samråd och god 
dialog utifrån de utmaningar som barn- och utbildningsnämndens står i utifrån organisering av skola och barn-
omsorg för samiska barn. Samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde har också haft fokus på arbete med 
att utveckla förståelsen för samisk kultur och värderingar som grund för utveckling av dialog. En fokusgrupp 
från den samiska befolkningen har varit delaktig i planeringen för nytt särskilt boende för äldre. I nätverket för 
samordnare i sydsamiskt område (Praedtie) arbetar man för att delge varandra metoder för dialog i de olika 
kommunerna.

u

Kommunstyrelsens verksamheter ska 
verka för att handlingsplanen för samiskt 
förvaltningsområde genomförs.

Handlingsplanen beslutades under hösten 2018 i kommunfullmäktige. Under 2019 kommer aktiviteter utifrån 
målen i handlingsplanen att tas fram för genomförande i nämnderna. Aktiviteterna kommer att följas upp i 
samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde fyra gånger per år och vid delår- och helårsuppföljning i 
kommunfullmäktige.

l

Kommunstyrelsens verksamheter ska ge, 
såväl internt som externt, en god service, 
ett gott och respektfullt bemötande.

Kundcenter har under året, varje vecka, mätt kundnöjdheten utifrån en sexgradig skala och rubrikerna ”Det var 
lätt att komma i kontakt med Kundcenter”, ”Jag blev väl bemött” samt ”Jag är nöjd med hur mitt ärende blev 
löst”. Resultatet visar att de som kommer i kontakt med Kundcenter, generellt sett, är mycket nöjda med det 
bemötande och den service som ges. Under 2018 är genomsnittet sammantaget för alla tre områdena 5,4/6 
eller 90% av maxvärdet. Andelen ärenden som löses direkt i kundcenter har ökat från 45% år 2016 och 50% år 
2017 till 55% vilket är en tydlig indikation på att man tillhandahåller god service via Kundcenter. 

Servicemätningen som görs i oktober varje år ger också en likartad bild. När det gäller tillgänglighet och be-
mötande i kontakt via telefon är resultatet bättre än snittet för kommuner i likvärdig storlek. Där bedöms att man 
får goda till medelgoda svar i 66% av fallen vid första kontakten med kommunen.

IT-enheten har fortsatt arbetat aktivt med målstyrning och kunddialog. Resultatet av årets målstyrning med 
genomsnittligt utfall och måluppfyllnad: Över mål: Kundnöjdhet 8,95/10, Servicegrad IT-support-telefon 98,8 
%, Medarbetarnöjdhet 8,37/10. Under mål: Ärendetid felanmälan 4,9 arbetsdagar, Ärendetid beställningar 11,7 
arbetsdagar. Antal pågående IT-supportärenden 274 st.

l

Förklaring

n Betyder att målet inte är uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att utvärdering inte har genomförts

u
l
v
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Överförmyndarnämnden
Under året har överförmyndarverksamheten förberett för att 
slås samman i en gemensam nämnd med Åre och Östersund. 
Kommunfullmäktige fattade i december beslut om att genom-
föra sammanslagningen from 2019. Grunden för sammanslag-
ningen är att stärka tillgänglighet och service, öka effektivite-
ten och kvalitén, ytterliga säkerställa rättssäkerheten och att 
vidare utveckla verksamheten till att vara en samhällsresurs 
för de mest utsatta. 

Tabell 12 Ekonomisk redovisning för överförmyndarnämnden
Resultaträkning
(mnkr netto)

Budget 
2017

Bok  
2017

Utfall 
2017

Budget 
2018

Bok  
2018

Utfall 
2018

Intäkt 0,7 2,3 1,6 0,1 -0,1 -0,2

Kostnad -2,8 -4,0 -1,2 -3,0 -2,1 0,9

Summa -2,1 -1,7 0,4 -2,9 -2,2 0,7

Kommunfullmäktige
Tabell 13 Ekonomisk redovisning för kommunfullmäktige
Resultaträkning 
(mnkr netto)

Budget 
2017

Bok  
2017

Utfall 
2017

Budget 
2018

Bok  
2018

Utfall 
2018

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Valnämnd
Den 9 september 2018 hölls val till riksdag, landsting och 
kommun, det allmänna valet. Valdeltagandet har ökat från 
85,7 procent (2014) av den röstberättigade belfolkningen till 
88,5 procent. Det ser vi som mycket positivt. Trenden i riket 
var densamma. 

Nytt inför detta val var att minst två röstmottagare skulle 
vara närvarande vid röstmottagning i röstningslokal för för-
tidsröstning samt att kommunala bud (frivilliga) har upphört 
och ersatts med ambulerande röstmottagare (obligatoriska).

Valnämnden förbereder sig också för valet till Europaparla-
mentet den 26  maj 2019.

Tabell 14 Ekonomisk redovisning för valnämnden 
Resultaträkning 
(mnkr netto)

Budget 
2017

Bok  
2017

Utfall 
2017

Budget 
2018

Bok  
2018

Utfall 
2018

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Kostnad -0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,6 -0,3

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

Tabell 11 Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter 

(tkr) Redovisat 2018 
Kostnad

Redovisat 2018 
Intäkt

Redovisat 2018 
Netto

Budget 2018 
Nettto

Budgetavikelse 
2018

Redovisat 2017 
Netto

Kommunstyrelsen -2 222 0 -2 222 -2 362 140 -2 231

Gemensamma verksam-
heter

-59 889 21 021 -38 867 -39 990 1 122 -37 032

Kommunikation -3 182 225 -2 957 -3 440 483 -3 172

Näringslivsavdelningen -16 859 2 671 -14 189 -14 507 319 -13 799

Övrigt -16 039 6 470 -9 569 -13 095 3 526 -15 089

Summa -98 191 30 387 -67 804 -73 394 5 590 -71 323

Krokoms kommun är en attraktiv arbetsgi-
vare där anställda trivs, utvecklas och är 
goda ambassadörer för kommunen

En strategi för arbetsgivarvarumärket är beslutad och ett arbete med implementering av vision och värdeord 
har påbörjats. Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning där värdet har förbättrats i förhållande 
till föregående år. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på 76, vilket är en förbättring från 2017 då 
värdet var 75. 91 % av de svarande uttrycker att deras arbete känns meningsfullt och 82 % uttrycker att de är 
stolta över att arbeta på sin arbetsplats. 72 % av kommunens medarbetare uttrycker att de lär nytt och utveck-
las i sitt dagliga arbete.

Ett flertal satsningar syftande till att bli en mer attraktiv arbetsgivare pågår och bland annat görs stora satsnin-
gar på utveckling av ledarskapet i organisationen. Ett ledarutvecklingsprogram omfattande 11 dagar har 
upphandlats och ett sex dagar långt utbildningsprogram för nya chefer har genomförts. Ett genomgående tema 
på ledarforum som genomförs fem gånger per år har varit att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.  

u

Sjukfrånvaron ska inom Kommunstyrels-
ens verksamheter sänkas i förhållande till 
året innan.

Från 5,4 % (2017) till 5,8 % (2018).

Den ökade sjukfrånvaron hänför sig främst till Bemanningspoolens verksamhet.
n

Fastställd budget är utgångspunkt för 
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet

Prognoserna för ekonomin för 2018 har under året pekat på underskott för Krokoms kommun. Detta har 
inneburit stort fokus på detta, samt att ett antal åtgärder genomförts för att undvika eller i vart fall minimera 
underskott. Kommunstyrelsen har i allt väsentligt tagit sitt ansvar för den operativa ekonomin i kommunen.  För 
kommunledningsförvaltningen redovisas ett överskott, där förvaltningen även hanterat en ramminskning under 
året.  

l
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Uppföljning av övergripande  mål
Hållbar tillväxt, utveckling och folkhälsa
För att vara en attraktiv kommun att studera, arbeta och bosät-
ta sig i har barn- och utbildningsnämnden bidragit genom att 
öka andel behörig personal i barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter.

Barnkommunen Krokom
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har bidragit till 
att öka andel behöriga elever till gymnasiet i jämförelse med 
föregående år.

I kommunens skolverksamheter uppger 85–94 procent av 
vårdnadshavarna och eleverna att de känner sig trygga. 

Demokrati, delaktighet och inflytande
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter möjliggör 
information, samverkan och delaktighet genom olika forum 
både fysiskt och digitalt för att invånarna ska kunna påverka 
kommunens utveckling.

Genom undervisning och tillämpning av lagen om nationel-
la minoriteter och minoritetsspråk med utgångspunkt i strategi 
samisk förvaltningsområde har kunskapen kring området ökat 
i barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Tillgänglighet och service
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ger invånarna 
god service och bemötande, men möjlighet att ge plats på 

förskola på önskat placeringsdatum har inte kunnat uppfyllas 
mer än till 72 procent, dock uppfylls lagkravet på fyra måna-
der till hundra procent.

Kommunens kvalitet, ekonomi och effektivitet
Åttio procent av alla medarbetare inom barn- och utbildnings-
nämnden är stolta att arbeta på sin arbetsplats. Det är lika i 
jämförelse med resultaten på totalen för Krokom kommuns 
alla medarbetare. Det är dock stora skillnader mellan olika 
verksamheter inom förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har svårig-
heter att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet utifrån gällande budget.

Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk analys
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för året 2018 
ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor. De stora 
budgetavvikelserna under året är följande;

På kostnadssidan är det skolskjutskostnader, interkommu-
nal ersättning samt lönekostnader inom barnomsorgen och 
grundskolan som överskridit budget för året. Lönekostnads-
ökningen beror främst på att de statliga och externa bidrag 
har ökat under året. Detta har lett till en större obalans mellan 
budget och utfall, både på kostnader och intäkter.

Intäktssidan lämnar ett klart bättre resultat för året än 
budgeterat vilket framför allt beror på att de olika statliga 

Barn- och utbildningsnämnden

När ett barn går från “kan inte” till “kan”, då får jag rysningar. Det säger Ulrika Wessel som är pedagogisk utvecklare i Krokoms kommun. 
Uppdraget innebär att utveckla den pedagogiska dokumentationen och lärmiljöerna och i sin roll är hon chefens förlängda arm. 
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satsningarna inom barn- och utbildningssegmentet ökat under 
innevarande budgetår. Vidare har intäkterna för interkommu-
nal ersättning ökat för förskola och grundskola, samt att barn-
omsorgsavgifterna för 2018 har lämnat ett positivt resultat.

Kort om framtiden
Bibliotek
År 2019 räknar biblioteket med att slutföra projekt som drivs 
med medel från Kulturrådet som Mångspråk, Bokstart, inköp 
av inventarier.

Digidelcenter startar januari 2019 på samtliga bibliotek, för 
att öka den digitala delaktigheten i kommunen. Utvärdering 
sker i juni 2019.

Skolbibliotekarietjänst har finansierats med medel från 
Skolverket. Om utvärdering visar att insatsen varit god och 
önskar en fortsättning kan ny ansökan skickas in under våren 
2019.

Ny ansökan kan skickas till Kulturrådet i mars för ytterliga-
re medel från Stärkta bibliotek. Denna gång med ansökan om 
ansvarig för programverksamhet på biblioteken.

Elevhälsa
Utveckla ledningssystem för den medicinska delen inom elev-
hälsan. Ledningssystemen gäller för yrkesgrupperna skolskö-
terska, skolläkare och skolpsykolog.

Kulturskola
I den statliga budgeten för 2019 togs tidigare avsatta medel 
till Kulturskolorna bort. I dag finansieras ”musikbussen” av 
bidrag från dessa medel. Det får konsekvenser för ”musik-
bussen” kommande läsår 2019/20 när det inte går att få något 
statligt stöd för verksamheten. Kulturutredningen kommer att 
medföra förändringar i verksamheten beroende på vad politi-
ken fattar för beslut när det gäller utredningen.

Förskolan
Pedagogisk ledning
Förskolechefernas möjligheter att utöva pedagogisk ledning 
utifrån likvärdighet och att kompensera för barn i behov av 
särskilt stöd försvåras av ett antal faktorer. Det gäller bland 
annat tillgången till behöriga förskollärare, tillgången till vi-
karier, antalet personer att arbetsleda samt antalet förskolor i 
uppdraget. Detta behöver beaktas i relation till politiska beslut 
kring utredningen med syfte att växa till 16 000 medborgare.

Personalförsörjning
Bemanningspoolen har fortsatt svårt att bemanna med kort-
tidsvikarier vilket påverkar arbetsmiljön negativt. Främst 
avses stress och och andelen ensamarbete när det saknas 
vikarier.

Behörighetsläget
Andelen behöriga förskollärare är fortsatt ett bekymmer samt 
att det ställer stora krav på förskolechefens möjligheter att 
utöva pedagogisk ledning. I någon mån kan detta kompense-
ras av tillgången till pedagogiska utvecklare och specialpeda-
goger. Förskolans resursfördelning medger inte några resurser 
för specialpedagoger utifrån hur nämnden har prioriterat 
medel i detaljbudgeten.

Digital lärplattform
Under våren 2019 införs Infomentor vilket kommer att utgöra 
ett välkommet tillskott för att dels följa varje barns utveckling 
och lärande samt att dels säkerställa att dokumentationen i 
förskolan blir synlig och spårbar. Där till kommer möjlighe-
terna för vårdnadshavarnas förståelse för läroplansuppdraget, 
delaktighet och inflytande markant att förstärkas.

Köläget
Tillgången på förskoleplatser är mycket ansträngd i framför 
allt Krokoms- och Rödöområdet samt även västerut i kommu-
nen, främst Nälden. Läget är allvarligt och politiska beslut för 
att omgående utöka antalet platser i Krokoms tätort behöver 
fattas snarast då medborgarnas möjligheter till att få plats 
utifrån närhetsprincipen är begränsad. 

Kompetensutveckling
Förskolorna har en behörighetsgrad som varierar mellan 0 
procent och cirka 65 procent därtill kommer en relativt hög 
omsättning av outbildad personal med kort arbetslivserfaren-
het av att arbeta med barn och pedagogik/didaktik. Behovet 
av att systematiskt och kontinuerligt kompetensutveckla 
personalen i förskolans läroplansuppdrag och kring under-
visningsuppdraget i förskolan ställer krav på tid för och med 
pedagoger. En framställan till nämnden om att få utöka antalet  
”stängningsdagar” avslogs med hänvisning till bristande ser-
vice för medborgarna. Detta försvårar förskolans likvärdighet 
och kompensatoriska uppdrag ytterligare.

Ensolutionutredningen – Handlingsplan likvärdiga utbild-
ningsförutsättningar och att växa till 16 000 medborgare
Det är av största vikt att det fattas politiska beslut för att för-
skolan ska klara sitt undervisningsuppdrag utifrån läroplanen. 
Se samtliga områden ovan.

Skola
År 2019 är ett år då grundskolan, via Skolverkets medel för 
ökad likvärdighet, planerar att ytterligare öka sina kunskaps-
resultat. 

Skolverket har tecknat avtal med barn- och utbildnings-
nämnden för att genomföra Samverkan för bästa skola för ett 
urval av kommunens skolor och förskolor.

Stor nyfikenhet finns inom verksamheten av vilka politiska 
beslut som kommer att fattas utifrån Ensolutionutredningen 
om likvärdiga utbildningsförutsättningar och att växa till 
16 000 medborgare. 

Kommunen har en högre andel behöriga lärare än riket 
men brottas i både glesbygd och tätort med att attrahera behö-
rig personal.

Viktiga händelser under året
Bibliotek
Biblioteket har under 2018 ansökt och fått 300 000 kronor 
från Statens kulturråd för inköp av böcker på andra språk 
så kallad Mångspråksprojekt. Inköp av böcker har gjorts på 
engelska, tyska, franska, spanska samt samiska.

Inventarier på biblioteken har köpts in för 600 000 kronor, 
till exempel nya mer lättarbetade bokhyllor, insynsskyddade 
datorplatser, studieplatser med eluttag för dator, bra belysning 
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vid läsplatser för dagstidningar samt bättre exponering av 
tidskrifter, stimulerande och inspirerande miljöer för barn. 
Automat för självbetjäning på Ås bibliotek.

Biblioteket har deltagit i Bokstart under tre år med hem-
besök hos 6 och 12-månaders bebisar för dela ut pekböcker 
samt informera om barns språkutveckling. Projektet avslutas 
våren 2019.

Krokoms bibliotek säljer 40 procent tjänst till den regionala 
biblioteksverksamheten.

En skolbibliotekarie har anställt med medel från Skolverket 
för att arbeta läsfrämjande bland elever.

Elevhälsa
Från och med den 1 januari 2018 ingår även studie- och 
yrkesvägledarna i elevhälsans verksamhet.

Det är många nya rektorer i rektorsgruppen vilket har be-
tydelse för elevhälsans personal då det är rektor som ansvarar 
för och leder elevhälsoarbetet ute på skolorna. Det varierar 
kraftigt mellan skolorna hur eller om man använder elevhäl-
sans personal.

Elevhälsan har genom statsbidraget likvärdig skola fått 
möjlighet att anställa ytterligare en specialpedagog på hundra 
procent och utöka tjänsteunderlaget för studie- och yrkesväg-
ledare med femtio procent.

Verksamhetschef för elevhälsan har tillsammans med sin 
personal utvecklat och omarbetat den centrala elevhälsopla-
nen som ligger på remiss hos rektorerna.

Kulturskola
Vårens Manifestival fick stort avtryck i såväl media som i po-
litiken. Under hösten presenterades en nationell undersökning 
angående kulturskolornas tillstånd. I samband med den fick 
Kulturskolan höras i både P4 Jämtland och P1:s kulturnytt.

Under höstterminen har det bildats en stråkorkester. Vid 
konserten för musikhjälpen var det ett drygt trettiotal fi-
olelever, från Kaxås, Änge, Ås, Laxsjö och Föllinge som 
spelade tillsammans.

Inför höstterminen 2018 togs togs en tjänst bort vilket med-
för att det i dagsläget finns sju heltidstjänster i verksamheten.

Kommunen har gjort en översyn av kulturverksamheterna, 
där bland annat Kulturskolan ingick. Utredningen kan medfö-
ra förändringar i skolans verksamhet.

Förskola
Personal och deras kompetens
Under 2018 har förskolan i Krokoms kommun haft åter-
kommande rekryteringsutmaningar, både avseende att finna 
behöriga förskollärare och att bemanna korttidsfrånvaro från 
bemanningspoolen. Sjukfrånvaron har under året sjunkit 
vilket är glädjande. Förskolecheferna avsätter mycket tid för 
att rekrytera för korta vikariat.

Kommunen har under året rekryterat och infört pedago-
giska utvecklare i förskolan vars syfte och målsättning är att 
kompensera och utveckla förskolans undervisningskvalitet 
till följd av låg andel behörig personal. Målsättningen är att 
samtliga sex förskolechefer har var sin pedagogisk utvecklare 
om tjugo procent vardera.

Elevhälsans uppdrag handlar om att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Personalstyrkan består 
av skoläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Pernilla Oscarsson är verk-
samhetschef för Elevhälsan och hon berättar att de är ett stöd för den enskilda skolans elevhälsoarbete. 
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Förskolecheferna har långsiktigt arbetat för att kunna rekryte-
ra specialpedagoger till sina respektive uppdrag. En försvå-
rande omständighet i detta, är att det inte finns avsatta medel 
i barn- och utbildningsnämndens detaljbudget för specialpe-
dagoger i förskolan. Detta får allvarliga återverkningar för 
förskolans kompensatoriska uppdrag med barn i behov av 
särskilt stöd.

Tre förskolechefer i Krokoms kommun arbetsleder mer än 
trettio medarbetare vilket överstiger det kommunala målet. 
Snittet i riket för antalet förskolor per förskolechef ligger på 
2–3 enheter och i Krokom arbetsleder fyra av sex förskole-
chefer mellan tre och fem förskolor.

Barn samt kö till förskola och placering av barn i förskolan
Antalet asylsökande har under året sjunkit till lägre nivåer, 
dock koncentrerat till Kaxås, Änge och Bjäkerdalen samt 
Lammet förskolor i huvudsak.

Längs E14 (Trångsviken, Ytterån, Nälden, Rödön, Dvärsätt 
och Krokoms centralort) är det stor brist på förskoleplatser. 
I dagsläget klarar kommunen kötiderna på grund av att det 
just nu är en överkapacitet på förskoleplatser i Åsområdet. 
Vårdnadshavare som saknar körkort får då stora svårigheter 
att förvärvsarbeta och/eller studera till följd av detta.

Förutsättningar – Lokaler
Under året har det varit flera komplexa lokalfrågor kopplat till 
flera förskolor. Det har varit dels utrymmesproblematik och 
också bristande långsiktigt underhåll vilket lett till bristfälligt 
inomhusklimat i ett fall. Nedan följer en sammanfattning:
• Kråkguldet drabbades under vintern av en vattenskada 

som fick till följd att förskolan evakuerades våren 2018.
• Regnbågen utrymdes under hösten 2017 för att sedan tas 

i bruk igen i januari 2018. Efter endast några få veckor 
utrymdes förskolan igenom och fick ett tillfälligt hemvist 
i Ranågården i Dvärsätt. Sedan augusti 2018 finns försko-
lan i Smedjan i Krokom. Förskolemoduler är upphandla-
de och ska tas i bruk under våren 2019.

• Hovgläntan fick utrymma sin paviljong Dunderklumpen 
under perioden december 2017 till april 2018 till följd av 
omfattande underhållsskador på Ås skola.

• Faxgärdet lämnade plats åt skolan genom att gå från fem 
till fyra avdelningar under våren 2018. 

• Droppens förskola i Ytterån byggdes under våren om för 
att kunna rymma tre avdelningar i stället för två avdel-
ningar.

Förutsättningar – undervisningsmateriel
Under året har förskolecheferna bedrivit ett omfattande ut-
vecklingsarbete för att utveckla förskolornas lärmiljöer. Syftet 
har varit att både öka tillgängligheten (utifrån funktionsva-
riationer) och att synliggöra förskolans målområden utifrån 
läroplanen. Inomhus har det skett stor utveckling. Avseende 
förskolornas utemiljöer går arbetet långsamt och är beroende 
av ökade resurser för att förbättra tillgänglighet och kraven 
för att bättre uppfylla läroplanens målområden.

Tillgången till digitala verktyg är mycket eftersatt inom 
förskolorna och varken barn eller personal har tillgång till 
digitala verktyg i tillräcklig omfattning för att kunna lösa sitt 
uppdrag.

Under hösten 2018 tecknades avtal om att införa den digitala 
lärplattformen Infomentor i förskolan vilket är mycket väl-
kommet och efterlängtat.

Vårdnadshavare 
Utifrån vårdnadshavarenkäten blir det tydligt att förskolorna 
i högre grad behöver arbeta vidare med att utveckla ökad 
delaktighet, inflytande och förståelse hos vårdnadshavaren för 
förskolans utbildning och undervisning.

Skolinspektion
Skolinspektionen har under våren 2018 genomfört en regel-
bunden tillsyn av förskolans verksamhet. Skolinspektionen 
konstaterar att huvudmannen inte följer upp förskolans syste-
matiska kvalitetsarbete i tillräcklig omfattning.

Övrigt
Övningsförskoleverksamhet i samverkan med Mittuniver-
sitetet har genomförts med all personal vid förskolorna i Ås 
skolområde (Hovgläntan, Sånghusvallen och Junibacken).

Tre av sex förskolechefer har genomfört och blivit godkän-
da i rektorsprogrammet.

SKL:s nätverk – Krokoms kommun deltar som en av tjugo 
huvudmän.

Barnomsorg på obekväm arbetstid (projekt) har prövats i ett 
projekt med pedagogisk omsorg. Försöket ledde inte till att 
verksamheten permanentades.

Projekt med reducerade öppettider (Pärlans förskola) har 
genomförts under hösten 2018. Beslut om eventuell fortsätt-
ning fattas under våren 2019.

Skola
Under våren 2018 pågick en bred rekrytering av skolledare 
och verksamhetschef som i augusti mynnade ut i full beman-
ning vid varje ledarpost. 

Rektorer i sin tur har haft stor utmaning vid vissa skolom-
råden att bemanna upp med personal vid sina enheter.

År 2018 visade en fortsatt positiv trend av elevers kun-
skapsresultat mätt på kommunal nivå och Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn visade på inga anmärkningar. Samtidigt 
erbjöds två skolor ett systematiskt stöd från Skolverket via 
samverkan för bästa skola. Erbjudandet skapas via analys 
mellan Skolinspektionens underlag via anmälningar och 
Skolverkets underlag av kunskapsresultat mätt över tid vid 
enskilda enheter. Enheter med låga resultat erbjuds stöd. Två 
enheter vid kommunen har tackat ja att delta.

Ensolution är ett konsultföretag som under hösten haft i 
uppdrag att till Krokoms kommun ta fram teoretiskt genom-
förbara scenario för en framtida justerad skolstruktur.   
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Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsuppföljning 2018

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Öka andel behörig personal i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter.

Andelen förskollärare, fritidspedagoger och lärare har inte ökat och är för låg för att garantera alla barn och 
elever en likvärdig, kvalitativ undervisning. Yrkeskategorierna är svårrekryterade.

Pedagogiska utvecklare inom förskola och fritidshem har rekryterats och etablerats i syfte att kompensera den 
låga andelen behöriga pedagoger i många av kommunens enheter.

Statsbidrag för ökad likvärdighet har använts till att förstärka specialpedagogtjänst inom elevhälsan och till en 
ny satsning inom grundskolan, pedagogcoach. Dessa anställningsrelationer arbetar med att stärka upp vid de 
enheter där behörighetsgrad och också kunskapsresultaten är lägre än kommunsnittet.

u

Andel elever i åk 9 som uppnått kunskap-
skraven i alla ämnen ska öka i förhållande 
till föregående år.

Den negativa trenden som fortlöpt sedan 2013 har vänt och resultatet för 2018 visar att 82,1 procent av kom-
munens elever uppnådde kunskapskraven i alla ämnen i jämförelse med förra läsårets 77,7 procent. 

Elevhälsans insatser är kompensatoriska och är en stödresurs i detta arbete.

Biblioteken stöttar elever för att uppnå kunskapskraven, genom tillhandahålla litteratur efter olika behov.

Forskning visar att elever som ägnar sig åt kulturellt utövande klarar skolan bättre, vilket Kulturskolan bidrar 
med.

Detta mål är inte detsamma som att kommunen når upp till kraven formulerade i gällande styrdokument där 
det framgår att alla elever har rätt till den ledning och stimulans som krävs för att uppnå minst lägsta graden av 
godkänd måluppfyllelse. 

l

Andel elever i åk 9 som uppnått kunskap-
skraven i alla ämnen ska överstiga snittet 
i Sverige.

Kommunens resultat har ökat med 4,4 procentenheter till 82,1 procent, vilket är högre än snittet för riket på 
72,5 procent. 

Detta mål är inte detsamma som att kommunen når upp till kraven formulerade i gällande styrdokument där 
det framgår att alla elever har rätt till den ledning och stimulans som krävs för att uppnå minst lägsta graden av 
godkänd måluppfyllelse.

l

Andel behöriga elever till något program 
på gymnasiet ska öka i förhållande till 
föregående år.

Kommunens resultat har ökat med 3,2 procentenheter till att 85,6 procent av eleverna är behöriga till ett 
yrkesprogram, vilket är högre än snittet för riket på 81,9 procent. Skillnaden mellan pojkar (84,2 procent) och 
flickor (87 procent) resultat är 2,8 procentenheter.

l

Alla barn och elever ska få omsorg och 
undervisning anpassad till egna förutsät-
tningar.

89 procent av vårdnadshavarna i förskolan och 82 procent av vårdnadshavarna i fritidshemmet upplever att 
deras barn får den omsorg och undervisning som är anpassad till sitt barns förutsättningar och särskilda behov.

80 procent av eleverna i årskurserna 4, 6 och 8 anser det stämmer helt och hållet eller ganska bra att deras 
lärare förklarar för dem vad de behöver göra för att lära sig mer.

Elevhälsan är en stödresurs i arbetet med att ge alla elever likvärdiga förutsättningar.

Biblioteket tillhandahåller litteratur efter elevers olika behov.

Inom Kulturskolan har varje elev stort inflytande över undervisningen, till exempel vilka låtar som det ska övas 
på.

u

Alla barn och elever ska känna trygghet i 
våra verksamheter

94 procent av vårdnadshavarna i förskolan och 90 procent av vårdnadshavarna i fritidshemmet uppger att det 
stämmer bra eller ganska bra att de känner sig trygg under dagen, genom att de vet att deras barn har det bra i 
förskolan respektive fritidshemmet.

85 procent av eleverna i årskurserna 4, 6 och 8 uppger att det stämmer helt och hållet eller ganska bra att de 
känner sig trygga i grundskolan.

Kulturskolan har lång erfarenhet att skapa trygga utbildningsmiljöer för eleverna då mycket av verksamheten 
bygger på enskild undervisning.

u

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

På biblioteket finns möjlighet för medborgarna att få information via medier och protokoll. Det finns tillgång till 
datorer och internet för information och omvärldsbevakning.

Varje elev i Kulturskolan har stort inflytande över sin undervisning.

Förskolorna behöver synliggöra och tydligare kommunicera kring hur delaktighet och inflytande kan ske för 
vårdnadshavare på grund av alltför få vårdnadshavare upplever att de har möjlighet till delaktighet och samver-
kan.

På kommunen skolor finns forum för samverkan och delaktighet  i lite olika former både för elever och vårdnad-
shavare. Vårdnadshavare har möjlighet att ta del av kommunens skolutveckling genom löpande information 
och dialog med skolans personal, både fysiska träffar och digital information via skolans kommunikationskanal 
InfoMentor.

Medborgare har även möjlighet att följa kommunens skolverksamhet via kommunens Facebook och hemsida 
där det löpande läggs ut aktuella nyheter till vårdnadshavare och övriga som önskar att engagera sig i 
skolverksamheterna.

u

Förklaring

n Betyder att målet inte är uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att utvärdering inte har genomförts

l
u

v
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Tabell 15 Ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden 

(tkr)
Redovisat 2018 

Kostnad
Redovisat 2018 

Intäkt
Redovisat 2018 

Netto
Budget 2018 

Nettto
Budgetavikelse 

2018
Redovisat 2017 

Netto

Administration -6 823 47 -6 776 -6 681 -95 -6 509

Övergripande BUN -1 131 3 -1 128 -1 862 735 -2 095

Barnomsorg -127 130 27 165 -99 965 -97 547 -2 418 -92 748

Grundskola inkl SYV & särskola -207 383 23 045 -184 339 -185 749 1 411 -180 925

Kulturskola -4 537 932 -3 605 -3 686 81 -4 101

Bibliotek -5 996 569 -5 427 -5 584 157 -5 406

Integration -7 525 4 026 -3 499 -3 853 354 -4 283

Summa -360 525 55 787 -304 739 -304 963 224 -296 066

Barn- och utbildningsnämnden och 
förvaltning ska stärka det samiska språket 
och kulturen för alla våra samiska barn 
och elever

Genom projektet Stärkta bibliotek har biblioteket kunnat köpa in fler böcker på samiska språk.

Kulturskolan har inte haft några riktade satsningar för samiska språket eller kulturen. Valsjöbyns skola har dock 
genomfört konserter där flera sånger sjungits på samiska.

Förskolan har stora svårighet att upprätthålla behörighet och kontinuitet vid kommunens samiska för-
skoleavdelningar, det gäller både språk och kulturkompetens. Sedan höstterminen 2018 är en samisk vägvis-
are anställd som stöd för arbetslagen inom förskolorna.

En gemensam satsning på att stärka det samiska språket och kulturen har påbörjats, genom en samisk peda-
gog som i sitt uppdrag också skall fungera som “samisk vägvisare” i kommunens förskolor och skolor.

Kommunen har under hösten 2018 haft full bemanning av samiska pedagoger på våra skolor där samisk inte-
grerad undervisning bedrivs, och kan också erbjuda samtliga samiska elever på övriga skolor modersmålsun-
dervisning i såväl syd- som nordsamiska. Fler samiska elever har också valt samiska som språkval, vilket ger 
ytterligare möjlighet till träning i modersmålet.

Inom skolans verksamhet finns ett framtaget samiskt årshjul som skapar en struktur för att tillvarata ett lärande 
och en utveckling inom både det samiska språket och den samiska kulturen, samtidigt som lärande och ut-
veckling sker enligt timplanen. Under hösten 2018 har chef för språk och integration också utarbetat aktiviteter 
kopplade till aktuell strategi för samiskt förvaltningsområde som under våren 2019 ska implementeras vid 
berörda skolenheter.

u

Alla barn och elever i Krokoms kommun 
ska få kunskap kring det samiska språket 
och kulturen.

Alla förskolor och skolor har uppmärksammat samefolkets dag den 6 februari. För övrigt synliggörs det samiska 
folket i skolverksamheternas undervisning. 

Under hösten 2018 har chef för språk och integration utarbetat aktiviteter kopplade till strategi för samiskt 
förvaltningsområde. Aktiviteterna ska under våren 2019 implementeras vid samtliga skolenheter.

Alla bibliotek i kommunen köper in och exponerar samisk litteratur.

Kulturskolan har inte haft några riktade satsningar för samiska språket eller kulturen. Valsjöbyns skola har dock 
genomfört konserter där flera sånger sjungits på samiska.

u

I barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter ska medborgaren få en god 
service

Inom förskolans verksamhet har kommunen mycket stora svårigheter att tillgodose plats i centrala Krokom. 
Dessa barn hänvisas till Ås vilket får konsekvenser för de vårdnadshavare som inte har bil och körkort. I 
Dvärsätt är barnantalet nu 18-19 barn per avdelningar för att avlasta mot Krokoms förskolor. I Aspås, på Rödön 
samt i Näldens centralort är det fullbelagt på förskolorna. Platser finns dock i Ås-området.

Staben arbetar aktivt med att erbjuda medborgaren e-tjänster som alternativ till pappersblanketter. Staben ger 
alltid snabb återkoppling via e-post.

Biblioteket arbetar med bemötande av besökare i biblioteket samt att ge snabb tillgång till efterfrågad litteratur.

Inom kulturskolan får 100 procent av eleverna sitt förstahandsval.

u

Barn- och utbildningsnämndens anställda 
ska trivas och vara stolta över sitt arbete 
och är goda ambassadörer för kommu-
nen.

80 procent av alla medarbetare inom barn- och utbildningsnämnden är stolta att arbeta på sin arbetsplats. 
Det är lika i jämförelse med resultaten på totalen för Krokom kommuns alla medarbetare. Det är dock stora 
skillnader mellan olika verksamheter inom förvaltningen.

u

Barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter ska bedriva en ändmålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet utifrån 
gällande budget.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för året 2018 ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor. De stora 
budgetavvikelserna under året är följande;

På kostnadssidan är det skolskjutskostnader, interkommunalersättning samt lönekostnader inom barnomsor-
gen och grundskolan som överskridit budget för året. Lönekostnadsökningen beror främst på att de statliga 
och externa bidrag har ökat under året. Detta har lett till en större obalans mellan budget och utfall, både på 
kostnader och intäkter.

Intäktssidan lämnar ett klart bättre resultat för året än budgeterat. Vilket framförallt beror på att de olika statliga 
satsningarna inom barn och utbildnings segmentet ökat under innevarande budgetår. Vidare så har intäkterna 
för interkommunal ersättning ökat för förskola och grundskola, samt att barnomsorgsavgifterna för 2018 har 
lämnat ett positivt resultat.

l
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Uppföljning av övergripande mål
Hållbar tillväxt, utveckling och folkhälsa
Kulturella och sociala aktiviteter för äldre ska vara en själv-
klar del i vardagen. Dock har Stöd och service inte kunna 
genomföra planerat arbete med att skapa en arbetsgrupp med 
ansvar att ta fram arbetssätt för att initiera kulturella och 
sociala aktiviteter för de boende på grund av sjukskrivna en-
hetschefer. Inom äldreomsorgen har det under året pågått flera 
aktiviteter kopplat till kulturella och sociala aktiviteter.

Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner har 
bara hunnit påbörjats under året och planeras att vara klart 
före sommaren 2019. Detta är det enda mål som bedöms som 
rött 2018 (ej uppfyllt).

Barnkommunen Krokom
Socialnämndens verksamheter arbetar för bättre samverkan 
kring barn och ungdomars jämlikhet, trygghet och trivsel 
genom att delta i olika grupper för samverkan. Detta är ett 
ständigt pågående arbete.

Demokrati, delaktighet och inflytande
För att få en ökad kunskap och förståelse för den samiska 
kulturen och deras rättigheter har några verksamheter inom 
förvaltningen genomfört utbildning i samiskt förvaltningsom-
råde under året. Vi har under året träffat och informerat med-
borgare i aktuella frågor samt varit synlig i sociala medier.

Tillgänglighet och service
Verksamheterna genomför olika aktiviteter för att invånarna 
i sina kontakter med socialtjänsten ska känna sig välkomna 
med sina frågor och funderingar samt uppleva att det får 
ett gott bemötande. Vi uppnådde dock inte målet att hund-
ra procent ska uppleva ett gott bemötande vid kontakt med 
biståndshandläggarna men det gjorde vi kopplat till socialse-
kreterarna.

Kommunens kvalitet, ekonomi och effektivitet
Ett mål är att sjukfrånvaron ska minska och den totala sjuk-
frånvaron i Socialförvaltningen har minskat i jämförelse med 
2017.Målen avseende att bibehålla andelen personer som är 
ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst samt sitt särskilda 
boende är uppnådda. Inom Stöd och service har dock inga 
brukarundersökningar genomförts under året.

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk analys
Socialnämndens resultat för 2018 visar på ett underskott på 
9 844 tkr. 

Socialförvaltningen/stab
Bokslutet för staben visar på ett överskott på 10 440 tkr. 
Socialförvaltningen har efter det att detaljbudgeten togs i 
 socialnämnden hösten 2017 tillförts medel i två omgång-

Socialnämnden

VÅRA VERKSAMHETER

Vid årsskiftet 2017/18 tog Anna Thuresson, Jennie Eskilsson och deras kollegor från daglig verksamhet över kafeterian i kommunhuset. Kro-
koms kommun har flera spännande arbetsplatser för personer med en funktionsnedsättning och Café Delikat i kommunhuset är en sådan.



44         Årsredovisning 2018

ar,  totalt 16 mnkr. Utöver detta har förvaltningen under Q4 
fått 600 tkr i nationella stimulansmedel för att påskynda 
arbetet med välfärdsteknik. Förvaltningen har dessutom 
fått 300 tkr till en halvtidstjänst för att jobba med äldrefrå-
gor och    bosamordningsfrågor kopplat till de kommande 
 byggnationerna inom Särskilt boende samt Stöd och service.

Föregående år har underskottet kopplat till Bemannings-
poolen på helår varit cirka 3 500 tkr. Under 2018 har alla 
24/7-verksamheter i förvaltningen arbetat aktivt med olika 
projekt för att minska antalet beställningar till Bemannings-
poolen. Bemanningspoolens OH-kostnader, vilka belastar 
stabens budget, har minskat med nästan 1 500 tkr samt att 
Socialförvaltningens totala kostnad för bemanningspoolen har 
minskat med nästan 2 600 tkr. Det är dock viktigt att beakta 
att utbildningsjobben och servicetjänsterna har bidragit till ett 
underskott ute i 24/7 verksamheterna.

Den enskilt största avvikelsen jämfört med detaljbudgeten 
är den stora förändringen i antal öppna särskilt boendeplatser 
och korttidsplatser som vi har i slutet av 2018 jämfört med de 
vi planerade i samband med att vi gjorde detaljbudgeten för 
2018. När den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (LOSUS) trädde i kraft 1 januari 
2018 hade vi inte väntat oss att trycket på korttidsplatser 
skulle öka så dramatiskt. Detta i kombination med befolk-
ningsutvecklingen gör att även behovet av antalet särskilt 
boendeplatser har ökat under året.

Utöver detta har Socialförvaltningen totalt gjort överens-
kommelser med medarbetare bland annat kopplat till fusket 
på Stöd och service till en kostnad av cirka 3 500 tkr.

Bistånd
Bokslutet för Bistånd visar på ett underskott på 317 tkr. 
Det ekonomiska resultatet har påverkats negativt av att två 
 överenskommelser har gjorts med personer som inte har kla-
rat av att arbeta med myndighetsutövning. Den ena personen 
har varit sjukskriven mer än tre år, den andra personen kom 
till Bistånd i samband med nedläggningen av HVB-hem för 
ensamkommande i en förhoppning att personen skulle kunna 
skolas in i myndighetsutövningen. Kostnaden för dessa två 
ärenden är 220 tkr.

Särskilt boende
Bokslutet för särskilt boende visar på ett underskott på   4 611  
tkr. 2018 har verksamheten haft återkommande överbe-
läggningar, i första hand kopplat till våra korttidsboenden. 
 Behovet har ökat och det innebär att platser för permanent 
boende har nyttjats och att vi har haft ständiga överbelägg-
ningar. Trycket från sjukhuset har ökat med många sjuka som 
kommer till vår verksamhet, då de anses vara utskrivningskla-
ra. Det har inneburit ett ökat behov av platser, personalresur-
ser samt behovet av kompetent personal. Utbildningssatsning-
ar under året har varit mjukt bemötande, psykisk ohälsa samt 
undersköterskeutbildning. Utbildningarna mjukt bemötande 
och psykisk ohälsa har inneburit en personalkostnad på 560 
tkr.

För att klara vårt uppdrag har vi under året öppnat 
 ytterligare elva permanenta platser och fyra korttidsplatser 
som tidigare var stängda. Vidare har verksamheten övertagit 
en stuga för att möta behovet av boendetyp hos en enskild 
vårdtagare. Åtta av dessa platser har inte varit budgeterade. 

På grund av trycket på platser har även kostnaden för tvätt, 
sjukvårdsmaterial, sängar/madrasser och förbrukningsmateri-
al ökat.

Blomstergården/Orion har för 2018 ett underskott på 2 910 
tkr. På Orion har de boende blivit sämre och har idag samma 
behov av vård och omsorg som på övriga avdelningar. Orion 
har haft lägre bemanning än övriga avdelningar och vård-
tyngden har krävt höjning av personaltätheten till 0,575 för 
att möta behovet. Blomstergården/Orion har genomfört ett 
par speciallösningar i stället för externa placeringar. Alterna-
tiva kostnaden för dessa ärenden är cirka 4 000 tkr. Hällebo 
dras sedan länge med hög sjukfrånvaro. Vid en analys kan vi 
konstatera att ett fåtal medarbetare med hög sjukfrånvaro drar 
upp sjukfrånvarostatistiken vilket vi arbetar med att åtgärda. 
Hällebo har för 2018 ett underskott på 1 008 tkr.
På Solbacka arbetar personalen löpande med flexibilitet 
inom boendet och mot hemtjänsten. Det innebär optimal 
 personalbemanning inom området. Solbacka har ett under-
skott på 693 tkr.

Hemtjänsten
Bokslutet för Hemtjänsten visar på ett överskott på 796 
tkr. Under hösten har verksamheten arbetat med fokus på 
effektivitet på planeringsfunktionen gällande behovs- och 
bemanningsplanering vilket bidragit till att resultatet förbätt-
rats  jämfört med delårsbokslutet. Enhetscheferna har i nära 
samarbete med planerare och schemaadministratörer haft re-
gelbundna uppföljningar av grafer och effektivitet i planering 
av insatser samt restid.

För att förklara hemtjänstens resultat måste man förstå hur 
de faktorer som påverkar utfallet samverkar. Verksamheten 
budgeterar med en effektivitet på 60,2 procent det vill säga 
hur stor del av personalens arbetade timmar behövs för att ut-
föra de beslutade hemtjänsttimmarna. Under 2018 kom vi upp 
i en effektivitet på 55,3 procent (54,5 procent 2017) det vill 
säga vi har en effektivitetsförlust i kronor motsvarande cirka  
3 200 tkr. I budget planerade vi för 89 000 hemtjänsttimmar 
men under året har timmarna minskat. Utfallet blev 78 500 
timmar vilket motsvarar cirka 3 400 tkr.

Det förbättrade arbetet med uppföljning av insatsbeslut 
tillsammans med Bistånd och Hälsa och sjukvård samt minsk-
ningen av stora hemtjänstbeslut som fått plats på särskilt 
boende har bidragit till det minskade antalet beviljade timmar 
under året. Detta gör att hemtjänsttimmarna består av förhål-
landevis fler små ärenden 2018 än 2017, något som försvårat 
vår strävan efter att ytterligare öka effektiviteten.

I 2018 års budget låg en generell besparing på cirka 1 500 
tkr som verksamheten inte kunnat verkställa beroende på att 
arbetet med att förändra nattorganisationen försenats. Därför 
har inte denna besparing inte kunnat ge effekt under år 2018. 
Den nya nattorganisationen träder i kraft januari 2019.

Verksamhetens fortsatta arbete med att minska kostnaderna 
per insatstimme kommer vara att fokusera på att effektivi-
sera insatsplaneringen och bemanning/schema samt minska 
kostnader för korttidsfrånvaro, introduktion av ny personal 
och övertidsarbete. Detta bland annat genom att stabilisera 
bemanningen så att vi har mer tillsvidarepersonal och färre 
vikarier och att fortsätta förbättra samarbetet mellan områden 
så att vi arbetar så effektivt som möjligt och ger personalen 
bra förutsättningar.

VÅRA VERKSAMHETER
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Individ- och familjeomsorgen, IFO (Arbetsmarknadsenhe-
ten tillhörde IFO till och med 31 juli 2018)
Bokslutet för individ- och familjeomsorgen visar på ett under-
skott på 3 803 tkr. Arbetsmarknadsenheten gör ett överskott 
vilket hjälper upp underskottet för IFO som helhet.

Underskottet kan i huvudsak härledas till köpt vård inom 
barn och familj. Även då vi har avslutat insatser så leder den 
höga nivån av inkomna anmälningar till att ett antal individer 
har fått placeras i kvalificerad vård, som därmed också är 
kostsam. Dels till ökade kostnader avseende försörjningsstöd 
vilket beror på ökat antal hushåll i behov. Den låga tillgången 
till familjehem har också varit kostnadsdrivande då vi vid 
tillfällen fått köpa plats på externa familjehem (så kallat kon-
sulentstött familjehem).
Försörjningsstödet går med 1 100 tkr i underskott. Kostnads-
ökningen går att härleda till det ökade antal hushåll i behov 
av stöd. Prognosen är att antalet hushåll, åtminstone det 
kommande året, kommer att fortsätta att öka. Detta på grund 
av att många nyanlända lämnar etableringen och i de fall man 
inte har blivit självförsörjande kommer man att ha behov till 
dess att de antingen fått arbete eller kvalificerat sig för andra 
ersättningar. Förändringen avseende den minskade inström-
ningen av flyktingar till kommunen spås slå igenom avseende 
försörjningsstödet först inom ett till två år.

Ovan till trots så visade Ensolutions presentation och 
genomlysning av verksamheten med fokus på kostnad per 
brukare, att IFO inte har avvikande kostnader i relation till 
andra kommuner och i de flesta fall bra till låg kostnadsbild. 
Avseende kostnad för försörjningsstöd konstateras det att 
den är mycket låg i jämförelse med genomsnittet i Sveriges 
kommuner.

Stöd och service
Bokslutet för Stöd och service visar på ett underskott på 9 121 
tkr. Vid analys måste man då ha i åtanke att det i budgeten 
fanns generella besparingar på totalt 3 300 tkr som vi inte 
hunnit arbeta in under året dels på grund av en övertro på 
effektiviseringspotentialen och dess tidsram vid budgetering-
en, men även på grund av många nya chefer med allt som 
kommer av att hinna sätta sig in i sitt uppdrag innan man 
börjar förändra.

Under året har Stöd och service totalt varit tvungna att ingå 
avtal om att avsluta anställningar motsvarande cirka 2 200 tkr, 
därmed hoppas vi att vi rensat upp gamla problem och tror 
att vi tillsammans med personalen kommer kunna utveckla 
verksamheten i den positiva riktning vi vill gå.

De externa placeringarna fortsätter att vara en tung post 
för Stöd och service som är svår att hantera budgetmässigt. 
Vi gick in i 2018 med fem stycken externa placeringar och 
trots att vi tagit hem en placering som kostade 8,4 tkr per 
dygn så gör vi inget plus då det tillkommit en ny placering 
som kostar 9 tkr per dygn. Den hemtagna placeringen kräver 
dessutom egna resurser som motsvarar cirka 6,8 tkr per dygn, 
det vill säga på sex månader har kostnaderna i stället ökat på 
boendena med 1 240 tkr då personen inte kan placeras in i en 
ordinarie grupp.

Under året har vi gått igenom bemanningen på våra 
 boenden för att kunna effektivisera verksamheten men trots 
vårt fokus så visar våra boenden på ett underskott på cirka 
4 500 tkr. Minst 1 200 tkr avser avgångsvederlag, cirka 1 400 

tkr avser extra kostnader för hemtagen extern placering och 
600 tkr avser tjänst budgeterad på daglig verksamhet. Vi har 
även varit tvungna att några gånger ha förhöjd bemanning vid 
hot om våld där vi även haft kostnader för extern bevakning.

Boendestöd visar ett underskott på cirka 2 000 tkr, detta 
kommer av ett av övervältringsärendena från Försäkringskas-
san som vi inte lyckades få in i budget för 2018.

Personlig assistans visar 2018 på ett överskott på cirka 
1 100 tkr vilket helt beror på att vi lyckats återsöka kostnader 
för en brukare från Migrationsverket. Mer rättvisande för 
verksamheten vore ett underskott då vi inte bara verkställer 
beslutade timmar utan har en mer generös bemanning än 
besluten tillåter, cirka två årstjänster.

Hälsa och sjukvård
Bokslutet för Hälsa och sjukvård visar på ett underskott på 
1 059 tkr. Underskottet är till största del kopplat till verksam-
hetsköp i form av inhyrda sjuksköterskor och distriktssköter-
skor som kostat cirka 1 000 tkr under året. Sammantaget är 
personalkostnaderna inklusive verksamhetsköpen cirka 700 
tkr högre än budget. Den ökade arbetsbelastningen kopplat till 
fler platser på särskilt boende och högt tryck i hemsjukvården 
har gjort att vi måste ersätta även kort frånvaro i högre grad, 
vilket vi inte hade budgeterat för.

Vi ser ökade kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsma-
terial som tillsammans motsvarar 450 tkr av underskottet. 
Arbete med att se över våra rutiner för användande och 
förskrivning av sjukvårdsmaterial och hjälpmedel för att 
hålla nere kostnaderna med fortsatt god kvalitet är genom-
fört under året. Jämförelsevis i länet har vi hittills legat lågt i 
 hjälpmedelskostnader (senaste siffrorna för 2017). Fördelning 
av kostnadsansvar för dyra sjukvårdsmaterial behöver för-
tydligas. Bidraget för inkontinenshjälpmedel till kommunen 
från regionen har, liksom tidigare ersättningen för rullstolar, 
minskat med 100 tkr för 2018 jämfört med 2017 vilket också 
bidrar till underskottet.

Intäkterna från primärvården för utförda primärvårdsupp-
drag är högre än budgeterat, framför allt för köp av arbetstera-
peutinsatser.

Den nya lagen om utskrivning från sjukhus har inneburit att 
personer med stort vårdbehov och avancerade behandlingar 
kommer snabbare hem till oss på våra särskilda boenden, till 
korttidsplatser och till hemmet vilket påverkat belastningen 
på all legitimerad personal. Vi ser ett ökat bemanningsbehov 
framöver som inte är medräknat i budgeten för 2019.

Ensamkommande
Bokslutet för ensamkommande visar på ett underskott på 
4 764 tkr. Ensamkommande särredovisas utanför Socialför-
valtningens budget.

Resultatet kan dock förbättras i viss mån beroende på om 
vi beviljas ytterligare återsökta medel från Migrationsverket. 
Osäkerheten är dock så pass stor att vi inte ska räkna med det 
i resultatet. I det fall det beviljas kommer det i så fall tillgodo-
räknas i 2019 års bokslut.
Faktorer som påverkat är den höga takten som aktuella ung-
domar har minskat och därmed ersättning från Migrationsver-
ket. Omställning av personal inom verksamheten har gått fort 
men givetvis kostar det en del att ställa om så pass mycket 
personal. Bedömningen är dock att verksamheten har varit 
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väldigt proaktiv avseende att växla ner verksamheten och att 
resultatet ”endast” landar på minus 4 764 tkr måste ses som 
ett mycket gott resultat. En hel del kostnader har löst ut under 
året, detta till trots står vi inför stora ekonomiska utmaningar 
de kommande åren. Dels då vi inte har underlag för något 
HVB i egen regi och platser måste köpas externt som ersätt-
ningen från Migrationsverket inte tillfullo täcker. Dels för att 
vi måste ha en stödboendeverksamhet som kräver viss lägsta 
bemanning för att leva upp till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och Socialstyrelsens krav. Vi närmar oss redan 
nu gränsen i antal ungdomar för att den bär sig själv.

Ytterliggare faktor som påverkat underskottet har varit 
att en del ungdomar valt att ansöka om svenskt medborgar-
skap, vilket i sig är positivt avseende integration etc, dock 
påverkar det negativt möjligheten att återsöka ersättning från 
 Migrationsverket.

Integration
Bokslutet för Integration visar på ett överskott på 2 594 tkr. 
Integration särredovisas utanför Socialförvaltningens budget 
och överför pengar till andra verksamheter nämligen:
• Vuxenutbildningen för Svenska för invandrare (SFI)
• Barn- och utbildningsförvaltningen för merkostnader 

kopplat till nyanländas barn
• Individ- och familjeomsorgen för försörjningsstöd under 

etableringstiden.
Det har funnits en förväntan på integration att väga upp 
eventuella förluster på ensamkommandesidan. Integration har 
arbetat för maximal kostnadseffektivitet samt sparat så fort 
tillfället getts och levererar ett plusresultat på 2 594 tkr, vilket 
till viss del kompenserar för ensamkommandes förlust.

Överskottet har också varit möjligt tack vare att vi växlat 
upp pengar vi fått via schablonen för nyanlända i projekt för 
alla målgrupper och där så varit möjligt gett projektuppdrag 
till befintlig personal.

Utöver det har kostnaden för SFI blivit lägre än beräknat 
kopplat till att många nyanlända varit på praktik eller jobb.

Utöver det plusresultat som integration levererar själva har 
vi också sparat pengar till övriga verksamheter till exempel 
genom att överföra prylar från omställningen utan kostnad.

Kort om framtiden
Stab
Under 2019 kommer staben att leda arbetet med att 
 genomföra medborgardialoger med fokus på äldres hälsa och 
välfärdsteknik. Vi kommer även att följa upp beslutade direk-
tiv och åtgärder i handlingsprogrammet för framtidens boende 
för äldre i Krokoms kommun. I det arbetet kommer vi att 
försöka driva på frågan om trygghetsboenden i kommunen. 
I arbetet med att utveckla användandet av välfärdsteknik är 
staben en viktig resurs för förvaltningen. Under 2019 kommer 
fokus ligga på att testa och implementera digital tillsyn i olika 
former samt GPS-larm.

Staben kommer att stötta förvaltningen i samband med 
jobbmässan i Krokom i april 2019.

Som ett led i att utveckla boendeformerna för våra invåna-
re med insatser utifrån LSS-lagstiftningen kommer vi under 
2019 att bygga ett nytt boende med autism som inriktning i 
Nälden. I detta arbete har staben en viktig samordnarfunktion.

Vi kommer även att fortsätta utvecklingen av kvalitetsled-
ningssystem i Stratsys samt genomföra tillsyn inom områdena 
hygien, läkemedel, delegeringar och journalgranskningar. 
Under 2019 kommer vi dessutom att avsluta införande av 
ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa) och KVÅ (koder ur klassifikation av vårdåtgärder) i 
HSL journal.

Bistånd
Ny lag gällande utskrivning från den psykiatriska slutenvår-
den börjar gälla från 1 januari 2019. Detta innebär att kom-
munen endast har tre dagar på sig för att planera och ta hem 
patienter från psykiatrin. I nuläget saknar kommunen korttids-
platser för denna målgrupp vilket kan leda till att kommunen 
får betala vite när patienter blir kvar inom slutenvården.

Utifrån denna nya lagstiftning kommer biståndshandläg-
garnas arbetssituation att förändras. Förändringen innebär 
att biståndshandläggarna behöver arbeta under storhelger. 
Förhandlingar med fackföreningarna, gällande detta, kommer 
påbörjas i början av 2019.

Fokus för det nya verksamhetsområdet är att tillsammans 
arbeta enligt ett rehabiliterande förhållningssätt, detta för 
att frigöra individernas egna resurser så att individen kan bo 
kvar hemma och leva så självständigt som möjligt utan stora 
insatser från kommunen.

Särskilt boende
Arbetet med att utöka antalet särskilda boendeplatser kommer 
att fortgå för att möta nuvarande och framtida behov. Vi ser 
en ökning av både äldre och yngre personer med behov av 
boende enligt socialtjänstlagen. När det gäller att möta be-
hoven, behålla och utveckla kvaliteten  kommer arbetet med 
IBIC (individens behov i centrum) och Losus (lagen om säker 
utskrivning) att vara en stor del av vårt arbete. Vi arbetar för 
att möta socialstyrelsens riktlinjer – Sätt ljus på natten och att 
förbättra och utveckla vårt anhörigstöd. Det innebär nya ar-
betssätt utifrån lagstiftning och rekommendationer samt nytt 
sätt att besluta, planera och följa upp våra insatser. Avdelning-
en Orion kommer att bemannas upp och ha en personalstyrka 
som är anpassad efter den ökande vårdtyngden och byggna-
dens förutsättningar.

Under det kommande året kommer Solbacka att modernise-
ras och utvecklas med ny teknik inom bland annat trygghets-
larm och tillbehör.

Särskilt boende kommer även i fortsättningen att arbeta 
aktivt med att stimulera kompetensutveckling och med stöd 
av våra ambassadörer fortsätta lyfta vårt viktiga arbete för att 
kunna rekrytera och behålla kompetent personal inom våra 
yrkesprofessioner.

Hemtjänsten
Framtida arbete inom hemtjänsten är att fokusera på det 
påbörjade utvecklings- och förändringsarbetet. En strate-
gisk handlingsplan ska tas fram för fortsatt arbete utifrån 
 genomlysningen som gjordes av Ensolution och där priorite-
ringar ska göras.

Regelbunden uppföljning av nya nattpatrullen kommer att 
genomföras relaterat till den förändrade personalstyrkan från 
sex till fyra personal som arbetar över hela kommunen.

VÅRA VERKSAMHETER



Årsredovisning 2018         47

Under år 2019 kommer hemtjänsten fortsätta att arbeta med 
översyn av insatser som skulle kunna göras av andra utförare 
än hemtjänst som till exempel matdistribution, städ och tvätt. 
Dessa arbetsuppgifter ligger inte inom en undersköterskas 
yrkesprofession utan kan utföras av andra aktörer. Verksam-
heten måste arbeta med att renodla våra yrkesprofessioner 
för att kunna ha rätt kompetens bland personalen för en trygg 
och säker omvårdnad hos våra personer med delegerade 
 HSL-insatser.

Planeringsfunktionen/enhetschefer kommer att arbeta för 
att samordna personalbehovet inom de olika geografiska 
områdena inom kommunen och där vi under år 2019 kom-
mer att ha stöd av modulen resurspool i vårt planerings- och 
uppföljningssystem TES. Fortsatt fokus på planeringsfunktio-
nen som ”är spindeln i nätet” för att verka för hög effektivitet 
i planering av insatser och personalbehov. Vår budget bygger 
på att den beviljade tiden ska motsvara sextio procent av per-
sonalkostnaderna (arbetstimmarna) och målet är att år 2020 
ha nått sextio procents effektivitet.

För att enhetschefer ska kunna ha ett nära ledarskap och 
kunna möta upp mot krav och behov från sin personalgrupp 
så krävs det administrativt stöd med adekvat kompetens samt 
att hemtjänstpersonal och chefer har en bra fysisk arbetsmiljö.

Verksamheten har behov av nya lokaler för hemtjänstens 
personal i Nälden och Offerdal.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Den enskilt största utmaningen är arbetssituationen avse-
ende utredning barn och familj. Viss personalomsättning 
råder, dock har rekryteringsläget betydligt förbättrats och 
 verksamheten har i princip varit fullbemannad. När vi nu 
har arbetat ifatt så renderar det i uppföljningar samtidigt 
som antalet inkomna anmälningar ökar (under första halv-
året med 20,6 procent). Medarbetarenkäten visar på mycket 
höga siffror avseende arbetsbelastning och bedömningen är 
att resursförstärkning måste till för att kunna upprätthålla 
lagens intentioner. Likaledes är det genom uppföljningar och 
aktivt arbete i ärendena som vi kan förhindra och förkorta 
 placeringar vilket leder till kostnadseffektivitet.

1 januari 2020 kommer barnkonventionen att bli lag vilket 
stärker barnets rätt i samhället och ytterligare skärper vårt 
uppdrag kring barnen.

Under förutsättning att ekonomiska medel tillförs så 
 planerar försörjningsstödet att gå in i ett digitaliserings-
projekt. Målet är att i högre grad möjliggöra utrymme för 
det sociala arbetet och därmed öka förutsättningarna till 
 självförsörjning vilket långsiktigt leder till lägre kostnader för 
kommunen. Det kommer även leda till att servicenivån mot 
Krokoms invånare ökar.

Antalet asylsökande i kommunen kommer drastiskt att 
minska då Migrationsverket som utgångspunkt inte kommer 

I mitten av oktober var det äntligen dags att öppna dörrarna till den nya familjecentralen i Krokom. Här samlas öppna förskolan, hälsocen-
tralens mödra- och barnhälsovård samt socialtjänstens kompetens under samma tak. Förskolläraren Cathinka Qvenild (öppna förskolan), 
barnmorskan Sanna Lantz (hälsocentralen) och socionomen Helena Pettersson (kommunen) är glada över att familjecentralen är i drift.
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att ha någon verksamhet i kommunen. Detta leder till att verk-
samhetens uppdrag avseende försörjningsstöd minskar och 
kommer behöva anpassa sig till det.

I samband med att Arbetsförmedlingen drastiskt minskar 
sin närvaro i kommunen finns en oro kring förutsättningarna 
att arbeta med dem som är aktuella för försörjningsstöd och 
behöver deras stöd.

Kostnaden för försörjningsstödet bedöms till att börja med 
ligga still på nuvarande nivå för att öka på sikt. Mycket med 
anledning av att verksamheten arbete och integrations eko-
nomiska förutsättningar för att bedriva verksamhet drastiskt 
har försämrats vilket i hög grad påverkar vår möjlighet att 
erbjuda insatser för de som behöver extra stöd för att lyckas 
bli självförsörjande.

Från den 1 januari 2018 har socialtjänstlagen fått ett för-
tydligande uppdrag kring spelmissbruk och att vi ska erbjuda 
stöd och hjälp. Detta innebär då även utredning och till exem-
pel samarbete med bland annat hälso- och sjukvården. Under 
året har vi haft ett tydligt ärende. Uppdraget kring spelmiss-
bruk spås öka i samband med att vi blir bättre på att uppmärk-
samma och medvetenheten i samhället om IFO:s ansvar att 
tillhandahålla hjälp ökar.

Stöd och service 
Stöd och service har tagit fram en treårig handlingsplan som 
sträcker sig 2018–20. Planen innehåller ett antal aktiviteter 
som sammantaget syftar till att höja kvalitén på det vi utför 
samt effektivisera hur vi använder våra resurser. Denna plan 
fortsätter Stöd och service arbeta efter.

Stöd och service jobbar systematiskt och med att matcha 
våra brukares behov med lämpligt boende, ett arbete Stöd 
och service kallar bovision. I verksamheten behöver ett tiotal 
omflyttningar/anpassningar genomföras samt ytterligare 
nybygge av gruppbostäder såsom (Nya Nobell i Nälden samt 
ytterligare ny gruppbostad för målgruppen yngre). Detta för 
att Krokom ska uppnå en balans avseende behov och utbud av 
ändamålsenliga bostäder.

Regeringen har genomfört en LSS-utredning, där vi 
 troligtvis kommer få se förändrade förutsättningar för 
 personlig assistans med mera de kommande åren. Dock finns 
inga beslut tagna ännu.

Stöd och service ser en ny målgrupp på ingång, neuropsy-
kiatriska diagnoser. Detta ställer krav på att vår verksamhet 
måste förbättra vår kompetens kring målgruppens behov samt 
se över vilka alternativ till sysselsättning vi erbjuder i vår 
dagliga verksamhet.

Hälsa och sjukvård
Under årets slut har en omorganisation förberetts, där Hälsa 
och sjukvård från 2019 slås ihop med Bistånd under gemen-
sam verksamhetschef, i stället som tidigare att dela verk-
samhetschef med hemtjänsten. Samtidigt renodlas chefsrol-
lerna och de delade uppdragen försvinner vilket kommer ge 
 cheferna bättre förutsättningar i arbetet.

En fortsatt stor utmaning är trygg bemanning och 
 kontinuitet/arbetsro. Några viktiga delar i det arbetet är att 
vi inför början av året har planerat en viss  överkapacitet 
på personal för att komma ikapp och hinna arbeta med 
struktur, arbetssätt och roller. Den extra prioriteringen i 

lönerevisionen till  sjuksköterska/distriktssköterska är  också 
en viktig  pusselbit. Den utökade bemanning kommer att 
påverka  kostnaderna kortsiktigt men bedöms vara en viktig 
 investering långsiktigt.

I samband med det pågående förändringsarbetet inom Stöd 
och service behöver ett gemensamt arbete göras för att för-
tydliga och förbättra samarbete, ansvar och uppdrag. En rutin 
för habilitering ska färdigställas och en gemensam översyn av 
processer, roller/ansvar genomföras lett av verksamhetschefer 
inom Stöd och service och Bistånd/Hälsa och sjukvård.

Arbetet fortsätter med att utveckla det förebyggande arbetet 
och samarbetet med övriga verksamheter i förvaltningen 
(och utanför) för att öka individernas självständighet och 
 effektivisera användandet av våra resurser i hemtjänst och 
hemsjukvård.

Det finns ett stort behov i verksamheten av att förtydliga 
uppdrag, roller, kompetensplaner och arbetsformer, ett arbete 
som till stor del har fått stå tillbaka då arbetsbelastningen 
varit hög. Viktigt för patientsäkerhet, effektivitet, arbetsmiljö 
och attraktivitet.

Arbete och integration
Under 2019 väntar stora förändringar som påverkar arbete 
och integrations område.

Asylsökande:
• Migrationsverket lägger troligen ned sin verksamhet i 

Jämtlands län. De över 200 asylsökande som idag bor 
i Krokoms kommun tvingas då flytta till asylboenden 
utanför Jämtlands län. Det innebär färre barn i  förskolor, 
skolor och färre hyresgäster till Krokomsbostäders 
 lägenheter.

• Projektmedel för asylsökande väntas utebli när nästan 
inga asylsökande bor kvar i kommunen. Arb  ete och 
Integration har under året drivit flera projekt riktade mot 
målgruppen. Medarbetare som arbetar med målgruppen 
behöver få andra arbetsuppgifter.

Nyanlända:
• Som en följd av Migrationsverkets nedläggning vän-

tas färre asylsökande egenbosätta sig i Krokoms 
kommun, när de fått uppehållstillstånd. Det har de 
senaste åren varit fler som egenbosatt sig, än som 
anvisats till  kommunen. Färre egenbosatta innebär en 
 befolkningsminskning för kommunen i stort. För Arbete 
och  Integration innebär det att schablonintäkterna 
 minskar och omställning av verksamheten blir nödvändig

• Antalet anvisningar av nyanlända med uppehållstillstånd 
minskar kraftigt, endast nio personer kommer att anvisas 
till Krokom 2019, vilket förstärker omställningsbehovet.

• Antalet personer under etableringen utan jobb minskar 
kraftigt till följd av både ett minskat inflöde och ett fram-
gångsrikt matchningsarbete. Detta innebär att försörj-
ningsstöd kopplat till denna grupp väntas minska. Färre 
socialsekreterare behövs som arbetar med målgruppen 
nyanlända.

• Att färre nyanlända kommer till kommunen minskar 
också behovet av SFI (Svenska för invandrare) och 
 samhällsorientering.
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Arbetslösa:
• Den budgetmotion som beslutades i december innebär 

mycket stora besparingar på Arbetsförmedlingen. Arbets-
förmedlingen har aviserat att de bara kommer att finnas 
på plats i Krokom en dag per vecka från januari 2019, 
något som riskerar att försämra samarbetet.

• Budgeten för anställningsstöd är kraftigt neddragen. Inga 
fler beslut om extratjänster eller statliga beredskapsjobb 
kommer till exempel att fattas. Detta väntas försvåra 
arbetet med att få arbetslösa, oavsett ursprung, ut i jobb.

• Den bonustjänst med statlig finansiering kopplat till 
extratjänster försvinner, vilket innebär neddragningar av 
handledare.

• Möjligheten till extra studiemedel via utbildningskon-
trakt med unga försvinner.

• Intäkter som kommunen fått för mottagande av nyan-
lända har använts som egen finansiering vid projekt för 
en bredare målgrupp. Utan annan finansiering blir det 
svårare att driva projekt för arbetslösa framöver.

Behov kopplat till målgrupperna:
• Behov kopplat till asylsökande och nyanlända väntas 

minska kraftigt. Behov av insatser för utlandsfödda 
efter etableringen liksom behov av insatser riktade mot 
ungdomar, arbetslösa och människor med psykisk ohälsa 
väntas öka.

Välfärdsmiljarder:
• Preliminär fördelning 2019 av den del av välfärdsmiljar-

derna till kommunerna som fördelas utifrån flyktingmot-
tagande visar att Krokom får 9.3 mnkr.

Bemanningspoolen
Bemanningspoolen flyttade från 
 Kommunledningsförvaltningen till Socialförvaltningen den 1 
oktober 2018. Under 2019 kommer en arbetsgrupp att arbeta 
med framtidens bemanningspool. Bemanningspoolen har 
under början av 2019 bytt lokaler i syfte att förbättra arbets-
miljön för medarbetarna samt bättre kunna välkomna de som 
söker jobb i bemanningspoolen.

Viktiga händelser under året
Stab
I början på året blev handlingsprogrammet för framtidens 
boende för äldre i Krokoms kommun klart, staben har haft 
två medarbetare som har varit den politiska styrgruppen 
behjälplig. Utifrån arbetet i den politiska styrgruppen kopplat 
till målgruppen äldre i Krokoms kommun har medarbetare ur 
staben sett ett behov av att tydliggöra kommunens dokument-
hierarki och under året gjordes en översyn av äldreomsorgens 
styrdokument. Styrgruppen tog därefter fram ett förslag på 
strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun, vilken nu är klar 
för beslut.

Vi har påbörjat framtagande av kvalitetsledningssystem 
i Stratsys för att samla förvaltningens kvalitetsarbete på 
ett ställe. Den 1 oktober gick Bemanningspoolen över från 
 Kommunledningsförvaltningen till Socialförvaltningen.  
Staben fortsätter att samordna förvaltningens jobbambassa-
dörer inom samtliga bristyrken. Jobbambassadörerna träffas 

regelbundet och planerar bland annat deltagande i kommande 
jobbmässor. Vi fortsatte arbetet med att utvärdera våra stöd-
funktioner. Under 2018 utvärderades stödfunktionen ekonomi 
samt kommunikation/information.

Socialförvaltningen har valt att gå vidare med hälsoom-
buden. Under året genomfördes en hälsoombudsträff, där 
alla förvaltningens hälsoombud var inbjudna. Utifrån bland 
annat händelser på Stöd och service har kvalitetskontrollern 
under året fått ägna en stor del av sin arbetstid åt att utreda 
Lex Sarah-rapporter. Några har resulterat i anmälningar till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under 
året genomfört tillsyn i kommunens egna verksamheter 
samt hos våra LOV-leverantörer. Hon har tillsammans med 
 medarbetare inom Hälsa och Sjukvård tagit fram nya mallar 
och  stöddokument till distriktssköterskornas uppsökande 
verksamhet, det vi kallar 75-års besöken. 

Samordnare e-hälsa och välfärdsteknik har under året tagit 
ett stort ansvar i samband med införande av ny infrastruktur 
och trygghetslarmsystem på Hällebo samt i de frågor som rör 
välfärdsteknik och larm på vår nya gruppbostad på Snickeri-
vägen. Avseende dessa frågor har han även bidragit i arbetet 
med planeringen av nya gruppbostaden i Nälden. Han har 
under året genomfört tester av Digital Tillsyn och GPS-larm.

Boendeutredaren har under året fortsatt att fungera 
som en spindel och brygga mellan olika förvaltningar 
och  verksamheter för att våra pågående och kommande 
 nybyggnationer ska hanteras så effektivt och smidigt som 
möjligt. Under 2018 har mycket av arbetet kretsat kring 
att kunna inviga och flytta in i den nya gruppbostaden på 
Snickerivägen, slutföra förstudien och förfrågningsunderlaget 
kopplat till Kvarna samt påbörja förstudien kopplat till nya 
gruppbostaden i Nälden. Hon har även deltagit i och sam-
manställt utvärdering av trygghetsbostäder Föllinge som är en 
viktig del i arbetet med att öka takten för att få fler trygghets-
bostäder i Krokoms kommun. Utöver detta har hon arbetat 
vidare med den informationsbroschyr, om rättigheter som är 
riktad till enskilda med insatser och deras anhöriga. Den här 
informationsbroschyren kommer nu att börja användas av 
biståndshandläggarna.

Bistånd
Arbetet under det första halvåret samt under sommaren 2018 
har för biståndshandläggarna präglats av bristen av korttids-
platser och platser på särskilt boende i kommunen. Under 
sista kvartalet har denna situation förändrats till det bättre.

Rutiner för uppföljning av LSS-beslut (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) har tagits fram för 
myndighetssidan som ett led i att arbeta med det som inte 
fungerat inom verksamhetsområdet stöd och service. Samtliga 
medarbetare har även fått utbildning kring Lex Sarah samt 
genomgång av socialnämndens värdegrund. Verksamheten 
har även tagit fram en egen rutin gällande avvikelsehantering 
i väntan på en gemensam övergripande rutin för hela förvalt-
ningen. Dessa åtgärder har resulterat i en stärkt rättsäkerhet 
för den enskilde. Ny rutin gällande stöd och avlastning för 
anhöriga togs fram och beslutades av socialnämnden den 
19 mars 2018. Detta har resulterat i att anhörigperspektivet 
stärkts under 2018.

VÅRA VERKSAMHETER
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Under första halvåret 2018 har två medarbetare sagt upp 
sig samt ytterligare en person begärt om tjänstledigt under 
ett halvår för att prova nytt arbete. Rekryteringen för dessa 
personer har gått bra men den fortsatta personalomsättning-
en resulterade i en fortsatt hög arbetsbelastning på grund av 
introduktionsarbetet.

Under 2018 har biståndshandläggare och LSS-handläggare 
påbörjat implementeringen av IBIC (individens behov i cen-
trum) i liten skala på myndighetssidan vilket resulterat i ett 
mer salutogent förhållningssätt i handläggningen.

Samarbetet mellan biståndshandläggare, hemtjänst och 
kommunens hälso- och sjukvårdspersonal har fortsatt genom 
bland annat regelbundna teamträffar vilket resulterat i att 
insatserna väl tillgodoser de faktiska behoven hos individen.

Samarbetet med utförarsidan har utvecklats och gemensam-
ma rutiner gällande planering för hemgång från sjukhuset, har 
tagits fram och beslutats med syfte klargöra ansvarsområden 
samt effektivisera arbetet.

Under hösten togs beslutet att omorganisera verksamhets-
områdena Bistånd och Hälsa och Sjukvård. Verksamheterna 
slogs ihop och är från och med januari 2019 ett verksamhets-
område.

Särskilt boende
Utredning gällande framtida behov av äldreboende och trygg-
hetsboende (mellanboende) för våra äldre har pågått under 
året. Det innebär att vi arbetat parallellt med nybyggnationen 
”Kvarna” och behov kopplat till boende nummer två. Vård-
tyngden har ökat och trycket på platser har varit mycket högt 

som gett till följd att sexton nya boende- och korttidsplatser 
har öppnats.

Verksamheten har fortsatt med projektet servicetjänster på 
våra tre särskilda boenden. Det har gjort det möjligt för un-
dersköterskan att i högre grad få använda sin profession i den 
basala omvårdnaden. Projektet med servicetjänster har bland 
annat fokus på att öka antalet aktiviteter som bland annat 
dagliga utevistelser, kunna erbjuda tid för egna önskemål och 
sociala aktiviteter.

Införandet av IBIC (individens behov i centrum) är pågåen-
de. Nattpersonalen är uppdelad mellan avdelningarna och är 
med på respektive avdelnings vårdlagsträffar vilket leder till 
ett närmare samarbete kring varje enskild boende. Genomför-
andeplanerna uppdateras med insatser över hela dygnet och 
utbildning för medarbetarna är påbörjad.

Anhörigstödet utvecklas kontinuerligt och fyller en mycket 
viktig funktion. Framför allt är samtalsstödet till anhöriga 
samt anhörigutbildningarna efterfrågade. Stödet deltar på 
nätverksträffar med alla anhörigkonsulenter i Jämtland/Här-
jedalen. Anhörigstödet har varit på en mycket uppskattad 
utbildning i Liljeholmen i april samt varit på utbildning som 
gavs av Centrum mot våld med inriktning mot äldre. Stödet 
har även fått internutbildning i psykisk ohälsa. Har under året 
arrangerat anhörigutbildningar och hållit information för olika 
intressegrupper och i kommunens egna verksamheter.

När det gäller rekrytering och att vara en attraktiv arbetsgi-
vare, så är det en mycket viktig fråga för verksamheten både 
på kort och lång sikt. Behovet är stort och antalet behöriga 
sökande till våra tjänster har minskat. Utifrån det ökande 

Mekdes Ghebriehiwet Tekle och Abdul Rahman arbetar som språkstöd. Båda kom till Sverige som flyktingar och har nu funnit sig väl tillrät-
ta. Båda två vill utveckla sig vidare och socionom är ett yrke som lockar. 
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behovet av vårdplatser har det varit svårt att bemanna, särskilt 
i våra ytterområden. För att fortsätta vara en attraktiv ar-
betsgivare så pågår olika typer av insatser för att stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke. Ett led i arbetet är att få till tydliga 
uppdragsbeskrivningar för våra yrkesgrupper, möjligheter 
till utbildning och nya karriärvägar. Verksamheten har under 
2018 deltagit i olika jobb/rekryteringsmässor där ambas-
sadörer för undersköterskor informerat om kommunen och 
våra bristyrken. De har genom sin kompetens och sitt stora 
engagemang lyft vikten av våra yrkeskategorier och Sveriges 
viktigaste jobb.

Hemtjänsten
Huvudfokus för hemtjänsten har under år 2018 varit att ha 
rätt bemanning mot beviljade insatser samt att prioritera och 
göra åtgärdsplaner för effektiviseringsåtgärder utifrån förra 
årets genomlysning av Ensolution. Tre av fem målområden i 
arbetet med att effektivisera hemtjänsten (utifrån Ensolutions 
genomlysning) som prioriterats och påbörjats under år 2018 
är översyn av matdistribution, översyn av nattorganisation 
och effektivisering av insatsplanering och behovsbemanning.

Ett studiebesök gjordes under hösten till Bjuv och Simris-
hamn där vi från verksamheten fick information om hur de 
arbetade i hemtjänsten, med matdistribution och sjukfrånvaro. 
Ny nattorganisation har under året arbetats fram. Tidigare tre 
nattpatruller med totalt sex personal förändras till en nattpa-
trull med fyra personal som arbetar över hela kommunen från 
och med den 1 januari 2019.

Effektivisering av insatsplanering och behovsbemanning 
har kommit igång genom införande av Time Care planering 
för schemaläggning. Framtagande av ny rutin för behovsbe-
manning har underlättat arbetet och gäller för dag/kväll och 
natt. 

En uppdatering av kunskaper i TES (vårt planerings- och 
uppföljningsverktyg) har genomförts under hösten för 
planerare och chefer vilket har gett effekt av en förbättrad 
planeringseffektivitet inom planeringsfunktionen. Chefer 
har arbetat med att ha rätt graf mot bemanningsbehovet mot 
beviljade insatser.

Teamträffarna har under året fungerat bra för uppföljning 
av genomförandet av insatser, effektivare samarbete och 
målinriktning i insatser. IBIC blir nästa viktiga steg tillsam-
mans med förtydligad uppföljning av genomförandeplanerna 
så att de stämmer med behovet. Övergång från papperslistor 
till enbart digital registrering av besök under början av året 
förstärker vikten av en tydlig genomförandeplan samt behovet 
av koppling mellan planerings- och uppföljningssystemet 
TES och dokumentationssystemet VIVA för säker uppföljning 
av insatser.

Införandet av nya lagen om samverkan vid utskrivning som 
medför snabbare men också en mer osäker hemgång. Hem-
gång från sjukhus påverkade hemtjänsten i hög grad under 
första halvåret, då vi hade både för hög och för låg beredskap 
i bemanningen. Tillsammans med brist på platser på särskilt 
boende och korttidsboende blev problemen stora under första 
halvåret men som under andra halvåret minskade vilket med-
förde mindre beviljade timmar för hemtjänsten att utföra.

Under året har vi påbörjat införande av extratjänster i 
hemtjänsten vilket är en god möjlighet att rekrytera blivan-

de medarbetare och hjälpa personer in på arbetsmarknaden. 
Införande av utbildningshjul för kompetens hälsa/sjukvård/
omvårdnad/rehab/värdegrund pågår fortlöpande för att stärka 
kvalitet utifrån kompetens.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Ensamkommande har fortsatt att nedrusta i enlighet med den 
minskade inströmningen. Att ställa om personal till andra 
verksamheter inom kommunen har varit en stor utmaning. 
Kommunens sista HVB (hem för vård och boende) gjordes 
om till stödboende den 1 oktober. Det som kvarstår av verk-
samheten är en stödboendegrupp bestående av fyra personer 
som organiseras under IFO.

Antalet inkomna anmälningar är fortsatt hög och ökar. 
Under det första halvåret 2018 inkom 411 anmälningar varav 
340 avsåg barn under 18 år. Motsvarande period 2017 var det 
270, vilket motsvarar en ökning på 20,6  procent. Det innebär 
cirka 16 anmälningar per vecka eller 3,2 per arbetsdag. En 
del av ärendena är redan kända hos oss men långt från alla. 
Detta har lett till ett antal placeringar. Trots att verksamheten 
i  princip har lyckats vara fullbemannad så har det inneburit 
ett hårt tryck på handläggarna med påföljande arbetsmiljö 
bekymmer.

Revision avseende ekonomiskt bistånd har under året 
genomförts. Revisionsrapporten framför ett antal rekommen-
dationer. Dessa har gåtts igenom och enhetschefen har för 
nämnden presenterat på vilket sätt verksamheten kommer 
agera i enlighet med rekommendationerna.

Community Reinforcement Approach (CRA), manual-
baserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller 
narkotika, är nu implementerat och kan erbjudas av vår egen 
Öppenvård.

Under året startade familjecentralen då den öppna för-
skolan samlokaliseras med mödra- och barnvården på 
Krokom hälsocentral. IFO kommer bli en permanent del av 
verksamheten med målet att vara på plats minst en gång i 
veckan. Dessvärre beslutade sig regionen för att stänga TNE 
 (tillnyktringsenheten) då kommunerna i länet inte längre ville 
bekosta delar av verksamheten som åligger regionen. Några 
större återverkningar för IFOs verksamhet har vi dock inte 
sett.

Stöd och service
Stöd och service har under året kartlagt och utrett arbetstids-
fusket som uppmärksammades under våren 2017. Resultatet 
har återförts till Stöd och service ledningsgrupp, sociala 
ledningsgruppen samt socialnämnden. En rad aktiviteter och 
åtgärder har startats upp/vidtagits under gångna året för att få 
ett omedelbart stopp på fusket samt skapa bättre följsamhet 
till rutiner och regler. I detta utredningsarbete blev det också 
tydligt att det inom Stöd och service förekommer en kultur 
som inte alltid utgår från brukarens behov. Det har blivit 
tydligt för cheferna i verksamheten att vårt värdegrundsarbete 
är oerhört centralt i vårt förändringsarbete.

Efter kartläggning av alla enskilda brukares behov har be-
hovsanpassningar i schemat kunnat genomföras. Området har 
krympt antalet årstjänster med totalt 9,6. Området har under 
året hanterat en övertalighet om 13,5 årstjänster utan att säga 
upp någon. Detta omställningsarbete fortsätter in i 2019.

VÅRA VERKSAMHETER
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Under året har serviceboendet Stödet lagts ned och vårt nya 
omsorgsboende Snickerivägen öppnat. Stöd och service har 
också tagit hem en extern placering till egen regi. En inven-
tering har genomförts av vår arbetsgrupp bovision, i syfte att 
se om alla våra brukare har rätt förutsättningar i sitt boende. 
Översynen har lett till att tiotalet brukare har flyttat/bytt boen-
de under året.

Under året har Stöd och service på flertalet sätt arbetat med 
att höja den grundläggande kompetensen på verksamhetsom-
rådet. Fyrtio procent saknar adekvat utbildning för att arbeta 
inom Stöd och service i mätningen 2017. I december genom-
gick tjugotalet medarbetare basutbildning LSS (lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) under fem heldagar. 
Utbildningen arrangerades i ett samarbete mellan Miroi och 
Lärcentrum. Denna utbildningssatsning fortsätter under 2019 
med fem ytterligare utbildningsgrupper. Alla chefer inom 
Stöd och service har gått grundutbildning i LSS, VIVA samt 
Heroma. Verksamhetsområdet har fastslagit lägsta kompe-
tens vid nyanställning. Extern handledning har givits till 
fyra  arbetslag. Vi har förstärkt flera boenden med kompetens 
såsom behandlingspedagog/assistent samt socionom. Just nu 
läser också tre medarbetare till stödpedagog. Ny kompetens-
inventering pågår just nu för att jämföra med utfall 2017.

Stöd och service står i ett pågående förändringsarbete där 
chefer och medarbetare tillsammans måste jobba mycket med 

grundläggande värderingar som ska råda i vår verksamhet. 
För att skapa utrymme för detta har tiderna för arbetsplatsträf-
farna i verksamheten fördubblats från och med hösten 2018. 
Värdegrund är också ett moment i vår basutbildning och un-
der hösten började cheferna leda sina arbetslag med modellen 
”reflekterande team”.

Flera nya chefer har rekryterats och helt ny ledningsgrupp 
har satts samman. Centralt i ledningsgruppens arbete är att 
vi som chefer ska agera likartat samt utöva ett ledarskap nära 
medarbetarna. Verksamhetens ohälsotal har mellan åren 2017-
2018 minskat med 1,5 procent och ligger nu under 7 procent 
vilket torde vara ett tecken på att verksamheten är på väg åt 
rätt håll i sitt förändringsarbete.

Hälsa och sjukvård
Ohälsotalen för första halvåret låg på 7,6 procent, efter hela 
året är det 10,6 procent, en ökning av framför allt långtids-
sjukfrånvaro. Vi har under året haft svårt att leva upp till 
våra föresatser för att fortsätta vara en attraktiv  arbetsgivare, 
där god arbetsmiljö ses som den viktigaste pusselbiten. 
Stress, oro och hög arbetsbelastning kopplat till den insta-
bila  bemanningen är ett påtagligt arbetsmiljöproblem. Våra 
enhetschefer har haft delade uppdrag som chef/resurs. Detta 
har visat sig vara dåliga förutsättningar som bidragit till två 
sjukskrivningar av chefer.

Bygget av den nya gruppbostaden i Krokom inleddes på våren 2018 och lagom till jul kunde hyresgästerna flytta in. Kommunalråd Björn 
Hammarberg, M, var den som fick i uppdrag att klippa bandet vid invigningen. 
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Att nå en stabil och trygg bemanning har varit en stor ut-
maning. Under sommaren och hösten har vi upplevt ökande 
arbetsbelastning, både på särskilt boende och i hemsjukvår-
den. En kombination av faktiskt ökande behov, svårigheter i 
bemanning och flera oförutsedda frånvaroperioder har under 
året inneburit en hög belastning för medarbetare och chefer 
som lett till flera sjukskrivningar och tidvis tuffa prioritering-
ar, sänkt kvalitet i arbetet och försvårat utvecklingsarbete. 
Under slutet av året anlitades flera sjuksköterskor från beman-
ningsföretag för att bryta den ”onda cirkeln”, inför vintern/
våren 2019 ser vi ut att uppnå full bemanning. Bedömningen 
är dock att bemanningen både av sjuksköterskor och distrikts-
sköterskor på några områden behöver utökas mer än vad 
budgeten medger. Glädjande är att bemanningen av arbetste-
rapeuter och sjukgymnaster sett bra ut hela året och utveck-
lingsarbetet inom rehabilitering har kunnat komma igång.

Nytt hemsjukvårdsavtal med regionen och ny lag om 
samverkan vid utskrivning från sjukhus är införda under 
året. Trots bra förberedelsearbete och dialog har för  mycket 
energi och tid har gått åt till dialog med primärvård och 
 specialistvård för att förtydliga ansvarsgränser och behov 
av nya  arbetssätt utifrån den nya lagen och det nya avtalet 
och det finns fortfarande en upplevelse av otydlighet hos vår 
personal. Ett nytt gemensamt vårdplaneringsverktyg LifeCare 
har införts. Snabbare utskrivningar och mer avancerade be-
handlingar hemma ställer stora krav på vår personal, behovet 
av korttidsvård har ökat.

Det förebyggande arbetet med de äldre som fortfarande är 
relativt självständiga har utvecklats under året, med för-
bättring av de hälsosamtal som erbjuds alla 75-åringar samt 
utvecklande av arbetssätt för samarbete mellan rehab, bistånd 
och hemtjänst. Exempel på områden är rehabbedömning inför 
vissa biståndsbeslut (som hjälp vid dusch), förebyggande av 
fall och inkontinens, det finns stora utvecklingsmöjligheter 
framåt. I detta arbete frångår vi hemsjukvårdsavtalets ansvars-
gränser för att kunna arbeta förebyggande utifrån nämndens 
mål.

Palliativ vård har varit i fokus under året, med utbildning av 
all hemtjänstpersonal och stationsdagar på särskilt boende.

Arbete och Integration (Arbetsmarknadsenheten tillhörde 
IFO till och med 31 juli 2018)
Under 2018 har Arbete och Integration ansökt om och bevil-
jats en rad projekt med externa finansiärer. Här är några av de 
projekt som beviljats;
1. Kompetenza: Stort tvåårigt projekt som Tillväxtver-

ket finansierar. Målet med projektet är att skräddarsy 
kompetensutveckling av nyanlända och arbetslösa för det 
privata näringslivet i kommunen. Projektstart hösttermi-
nen 2019.

2. Psykisk ohälsa och kodade: Ettårigt projekt som Arbets-
förmedlingen finansierar. Målet med projektet är att stötta 
människor i psykisk ohälsa och diffus funktionsnedsätt-
ning på vägen mot arbete.

3. Växa tillsammans: Ettårigt projekt som finansieras av 
Länsstyrelsen via så kallat § 37a medel. Målet är att 
framför allt föräldralediga ska få ett nätverk och språkträ-
ning. Kommunen samarbetar med Hej Främling. 

4. TIA -aktiviteter. Projekt finansierat av länsstyrelsens 
medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA). Målet är 
att de asylsökande ska må bättre och bättre kunna förbe-
reda sig för en framtid i Krokom.

Allt färre nyanlända under etableringen är arbetslösa. Totalt 
var den siffran 35 personer under december 2018. I snitt har 
drygt 40 procent haft jobb eller deltagit i reguljära studier, 90 
dagar efter att de lämnat etableringen.

Närmare 40 personer har under 2018 fått en anställning 
med anställningsstödet extratjänst i kommunala verksamheter 
och huvuddelen av dem har erbjudits studier i kombination 
med sin anställning.

Socialnämnden har under året fattat beslut om att 
 I ntegration och Arbetsmarknadsenheten slås ihop till ett nytt 
verksamhetsområde från den 1 augusti 2018 med målet att 
öka samordning och säkerställa långsiktiga kedjor som leder 
till arbete på den reguljära arbetsmarknaden för målgrupper-
na.

Ett intensivt arbete pågår med att samordna alltifrån mallar 
för kartläggningssamtal till studiebesök och körkortsprogram 
för alla målgrupper. Från årsskiftet är verksamheterna även 
fysiskt samlokaliserade till Crenadahuset i Krokom.

Lågtröskelarenorna i Arbete och Integrations regi har ut-
vecklats, bland annat har ett nytt café/butik vid Återbruket har 
öppnats. Vaktmästeriet i kommunhuset drivs av verksamheten 
och förberedelse görs för att ta över bilvård och delar av hem-
tjänsttvätten. Målet är att i egen regi har arbetsträningsplatser 
där människor kan växa och kläs på för arbete i bristyrken hos 
kommun eller företag.

Tack vare arbete och integration har en stor del av 
 lägenheterna i modulen i Nälden varit uthyrda och ge-
nererat hyresintäkter under året. Under slutet av året har 
 hyresgästerna flyttats till andra lägenheter. Inventarier har 
omfördelats till övriga socialförvaltningen utan kostnad och 
modulen har förberetts för att återlämnas till företaget som 
äger den.

Arbete och Integration har även stöttat ensamkomman-
de med att återställa och återlämna lokalerna som hyrts i 
 Ranågården.

Fem unga vuxna som fått uppehållstillstånd tack vare den 
så kallade gymnasielagen har efter nämndsbeslut erbjudits 
bostad i Krokoms kommun.

År 2017 flyttade 148 nyanlända till Krokom och 2018 har 
67 nyanlända flyttat hit. Samtidigt är det en stor andel som 
flyttar från Krokoms kommun, redan under de två första åren 
de bor här. Under 2018 har 63 personer under etableringen 
lämnat kommunen.

VÅRA VERKSAMHETER
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Socialnämndens kvalitetsuppföljning 2018

RI-mål Kommentar
Socialnämndens verksamheter ska 
skapa förutsättningar för våra invånare 
att vilja studera arbeta och bosätta sig i 
kommunen

Individ- och familjeomsorgen (IFO) (Arbetsmarknadsenheten tillhörde IFO till och med 31 juli 2018): 
Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att erbjuda praktik och en väg in till arbete för de individer som har 
svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden enbart med stöd från Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenheten har under 2018 haft som mål att hålla kontakt och erbjuda aktiviteter för alla ungdo-
mar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Detta är genomfört.

Integration (Arbete och Integration) (Arbetsmarknadsenheten och Integration blev en verksamhet från 
1 augusti 2018): Under året har en överenskommelse gjort mellan Krokoms kommun, Arbetsförmedlingen och 
Kommunal om att ha 40 så kallade extratjänster inom kommunen. I samarbete med kommunens vuxenutbild-
ning ges möjlighet att studera på upp till 50 procent inom ramen för extratjänsterna för att individerna ska vara 
intressanta att anställa även med lägre anställningsstöd.

Arbete och Integration har skapat ett körkortsprogram för nyanlända och personer som stått långt från ar-
betsmarknaden. Deltagare i körkortsprogrammet får stöd i sina körkortsteoristudier och får läsa körkortsteori 
och ta körlektioner på betald arbetstid, givet att de är inskrivna på en körskola och själva betalar minst två 
körlektioner per månad.

I samarbete med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen har en rekrytering-
smässa anordnats med information om utbildningar och jobb kopplat till kommunala bristyrken undersköterska, 
lokalvårdare och kock.

Under året har Arbete och Integration arbetat med flera insatser riktade mot asylsökande och till exempel 
anordnat simskola, studiebesök och sommaraktiviteter. Insatser som syftar till att asylsökande ska må bra och 
lära känna den kommun där de bor för att på sikt bosätta sig och arbeta här.

l

Socialnämndens verksamheter ska under 
2018 utveckla samarbetet med Barn och 
utbildningsförvaltningen kring de elever 
som har behov av stöd från socialförvalt-
ningen

Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har fyra stående möten per år. I dessa möten deltar 
förutom respektive nämnds ordförande även förvaltningschefer, verksamhetschefer samt enhetschef Barn och 
familj på IFO. I dessa möten följer vi upp, utvärderar och utvecklar det pågående samarbetet mellan förvaltnin-
garna. Ett resultat av dessa möten är att vi idag tillsammans med regionen har öppnar länets andra familjecen-
tral. På familjecentralen möter familjerna barnhälsovården, mödravården, öppna förskolan och Individ- och 
familjeomsorgen på en och samma plats.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) (Arbetsmarknadsenheten tillhörde IFO till och med 31 juli 2018): 
Skolan är en av IFOs viktigaste samarbetspartners där samarbete med skola, elevhälsa och barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) genomförs både avseende inplanerade möten och i akuta skeenden då barn och 
ungdomar är aktuella för utredning.

Samarbete i det lokala Jämtbusarbetet är återigen igång.

Under året har vi även återupptagit mötena som kallas SSP (skola, socialtjänst och polis).

Öppna enheten deltar vid kallade SIP-möten tillsammans med skola, elevhälsa och andra aktörer.

Öppna enheten stöttar föräldrar i kontakt med skola och barnomsorg samt bokar samverkansträffar vid behov

Avseende Arbetsmarknadsenheten pågår ett samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen inom det 
kommunala aktivitetsansvaret.

l

Socialnämndens verksamheter arbetar för 
bättre samverkan kring barn och ungdo-
mars jämnlikhet, trygghet och trivsel

Individ- och familjeomsorgen (IFO) (Arbetsmarknadsenheten tillhörde IFO till och med 31 juli 2018): 
Myndighetsenheterna som möter barn och ungdomar i sitt arbete arbetar för att barnets röst ska höras och 
att barnets bästa alltid ska prioriteras före vuxnas behov genom att medarbetare går adekvata utbildningar, 
familjerätt, Barns behov i centrum (BBIC), lagen om vård av unga (LVU). Ärenden dras på metodträffar och 
vid behov på fredagsgrupp. Kontinuerliga utbildningar för att utveckla vår kunskap, BBIC, barnsamtal, barn 
konventionen. Läsa varandras skriftliga underlag.

Öppna enheten deltar vid föräldramöten tillsammans med socialsekreterare och informerar om öppna enhetens 
verksamhet.

Öppna enheten arbetar med uppsökande verksamhet för barn och ungdomars trygghet och trivsel tillsammans 
med andra aktörer bland annat Östersunds uppsökandeteam.

Öppna enheten har specifika insatser som riktar sig till barn i utsatta situationer.

Arbetsmarknadsenheten har under 2018 haft som mål att hålla kontakt och erbjuda aktiviteter för alla ungdo-
mar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Detta är genomfört.

I samtliga utredningar avseende försörjningsstöd tänks alltid barnperspektivet in i biståndsbeslutet.

l

Förklaring

n Betyder att målet inte är uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att utvärdering inte har genomförts

u

l
v
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Socialnämndens verksamheter ska i aktu-
ella frågor genomföra medborgardialog

Under senare delen av året har förvaltningen fått kännedom om att det i kommunen finns en strategi för med-
borgardialog. Denna har för oss varit okänd under större delen av året. Vi har under året genomfört två dialoger 
med medborgare utifrån att de har uppmärksammat oss på behovet av dessa. Mot bättre vetande genomförde 
vi dessa efter bästa förmåga och kunskap.

Under juni träffade socialchefen och delar av Staben, pensionärsorganisationer för att ta del av deras arbete 
kring må bra på äldre dar. Deltar gör även representanter från kultur och fritid.

Under november träffade samordnaren för e-hälsa och välfärdsteknologi pensionärsorganisationerna i Föllinge 
i Laxviken och presenterade välfärdsteknik och svarade på frågor. Cirka 40-50 personer närvarade.

l

Socialnämndens medarbetare som arbe-
tar gentemot den sydsamiska befolknin-
gen ska få ökad kunskap och förståelse 
i samiska kulturen och deras rättigheter 
samt omsätta detta i praktiken i våra 
verksamheter

Stab: Staben har skolat in en ersättare till socialchefen i samrådsgruppen sydsamiskt förvaltningsområde och 
vi har deltagit på alla samrådsmöten.

Bistånd: Utbildningen om den samiska kulturen har genomförts under 2018.

Särskilt boende: På Hällebo och Solbacka finns medarbetare som har samisk kulturkompetens. Arbete 
pågår med att sammanställa en lathund för viktiga händelser i livet inom samisk kultur. Hällebo har fått en ny 
uteplats som är utformad enligt samisk solsymbol med grill och odlingslådor.

Hemtjänst: Samisk språk- och kulturkompetens finns i verksamheten och har under året kommit till nytta. 
Inga utbildningar är genomförda eller skriftliga riktlinjer framtagna i verksamheten under första året.

Individ- och familjeomsorgen (IFO): Enhetschef från öppna Enheten har varit delaktig i framtagandet av 
Strategi samiskt förvaltningsområde

Enheterna har haft som mål att bjuda in kommunens samordnare till ett arbetsplatsträff under hösten 2018, 
målet är inte uppnått. Vi siktar på det under 2019.

Stöd och service: Inom Stöd och service finns en brukare med samisk påbrå. Verksamheten har sett över 
den enskildes behov och genomfört aktiviteter kopplade till den samiska kulturen och deras rättigheter. De 
medarbetare som arbetar med den enskilde har ökat sin kunskap och förståelse i samiska kulturen.

Hälsa och sjukvård: Inga aktiviteter genomförda.

u

Invånarna ska i sina kontakter med 
socialtjänsten, känna sig välkomna med 
sina frågor och funderingar, samt uppleva 
att de får ett gott bemötande

Bistånd: Målet är att 100 procent ska uppleva ett gott bemötande vid kontakt med biståndshandläggarna. 
Resultatet av servicemätningen 2018 visar att 50 procent upplever ett gott bemötande.

Under hösten 2018 har Bistånd inte kunnat leva upp till tillgänglighet och gott bemötande. Detta har berott på 
hög personalomsättning och underbemanning samt att enheten har varit utan chef under flera veckor hösten 
2018.

Bistånd jobbar för ett gott bemötande genom att vara tillgänglig på telefontid. Försöka ge snabb återkoppling 
samt genom att hålla samtalet om ett gott bemötande och dess innebörd levande.

Individ- och familjeomsorgen (IFO): Målet är att 100 procent ska uppleva ett gott bemötande vid kontakt 
med socialsekreterarna. Resultatet av servicemätningen 2018 visar att 50 procent upplever ett gott bemötande 
och 50 procent ett mycket gott bemötande.

Entrén till IFO har gjorts mer välkomnande genom att plantera blommor vid entrén. Sittplats har även placerats 
på utsidan av entrén.

Avseende IFO som helhet så anpassar vi våra tider för att vara flexibla i kontakten med invånarna. Klientens 
behov, tid plats och rum styr vårat arbete. Fasta telefontider är ett led i detta. Information till klienter finns på 
hemsidan.

u

Kundnöjdhet och kostnad hemtjänst Resultatet från Socialstyrelsens nationella brukarbedömning inom Äldreomsorgen 2018 visar att 92 procent av 
brukarna är ganska/mycket nöjda med hemtjänsten. Resultatet 2017 var också 92 procent.

Resultatet för kostnad per hemtjänsttimme är i dagsläget inte klart. Kommer under april 2019.

I arbetet med att effektivisera hemtjänsten har olika aktiviteter startat, bland annat:

Matdistribution: Under året har ett samarbete har påbörjats med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Hemtjänsten 
har fått i uppgift att lämna underlag för dagens kostnader för matdistribution och ett förslag till förändring ska 
lämnas våren 2019. 

Nattorganisation: En förändring av organisation är genomförd under året och en sammanslagning av tre nattpa-
truller med tre bilar till en nattpatrull med fyra bilar. En övergång till behovsbemanning startar januari 2019.

u

Kundnöjdhet och kostnad särskilt boende Resultatet från Socialstyrelsens nationella brukarbedömning inom Äldreomsorgen 2018 visar att 89 procent av 
brukarna är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Det är en ökning jämfört med 2017 då resultatet 
var 83 procent.

Utförd genomlysning av Ensolution visar på en total kostnad på 1 774 kronor/dygn för en boendeplats 2017 i 
egenregin. Resultatet för 2018 är i dagsläget inte klart.

Webbutbildningen nationell värdegrund har pågått löpande under året.  Introduktionsmaterial och nya sätt att 
introducera våra medarbetare utvecklas löpande. Handledarutbildning via webb och i grupp har genomförts.

Vi har utbildningsanställningar i verksamheten, vilket innebär att vi har ökat kunskap, kontinuitet och kvalitet.

u

Nöjdhet och Kostnad Per Brukare (KPB) 
inom daglig verksamhet, servicebostad, 
personlig assistans och gruppbostad

Resultaten för KPB kommer till förvaltningen under april 2019.

Verksamheten har genomfört behovsanpassat schema på Stöttingen, Stödet, Snickerivägen, Villan, Slingervä-
gen och till viss del även på Solsidan. Solsidans anpassning genomförs fullt ut under april 2019. Smedjebos 
anpassning genomförs under februari 2019. Nobells anpassning pågår i januari-februari 2019. Fördröjning med 
anledning av att flera enhetschefer har varit sjukskrivna. Ett arbete är uppstartat vid personlig assistans under 
november för att beslutade timmar ska harmonisera med antalet medarbetare.

Brukarundersökningar har inte alls genomförts under 2018. Planeras genomföras under 2019.

u
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Sjukfrånvaron ska minska i socialnämn-
dens verksamheter

Sjukfrånvaron i Socialförvaltningen har minskat från 2017. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen 2018 är 9,15 
procent, 2017 var den 9,5 procent.

Stab: Staben har under 2018 haft gemensam friskvård vid varje APT där ansvaret för aktiviteten roterat mellan 
medarbetarna. Under året har Staben gjort en handlingsplan för psykosocialt arbete och följt upp den.

Bistånd: Bistånd har under 2018 aktivt arbetat med att motivera medarbetare att ta ut friskvård. De handläg-
gare som ingår i Traineeprogrammet har använt sig av reflektionsdag i samråd med närmsta chef.

Vid varje arbetsplatsträff görs en riskbedömning av arbetsbelastningen. När behov finns så görs en åtgärd-
splan.

Bistånd har ett aktivt hälsoombud som vid varje arbetsplatsträff har pausgympa.

Särskilt boende: Sjukfrånvaron för verksamheten 2018 är 9,58 procent. Jämförelse med 10,60 procent 
2017. Det innebär en minskning med 1,02 procent. Av den totala sjukfrånvaron har långtidsfrånvaron över 60 
dagar minskat från 44,98 procent 2017 till 31,43 procent 2018. Det innebär en minskning med 13,55 procent i 
långtidsfrånvaro.

Kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att enhetscheferna ska kunna arbeta med nära och coachande 
ledarskap. Hälsofrågan är uppe vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar där vi diskuterar värdegrund och 
arbetssätt. Vi arbetar aktivt med att det ska vara ett öppet klimat i arbetsgrupperna. Vi försöker att i löpande 
planering möjliggöra för personalen att ta ut sin friskvårdstid.

Hemtjänst: Sjuktalet i verksamheten Hemtjänst inklusive administration ligger under år 2018 på 13,7 pro-
cent. Vi ser ökande korttidssjukfrånvaro (upp till 14 dagar) under de senaste åren baserat på kostnader, men 
också hög långtidssjukfrånvaro. Under hösten har enhetscheferna tagit extra stöd av HR för att jobba med 
rehabiliteringsprocesserna för våra sjukskrivna.

Individ- och familjeomsorgen (IFO): Sjukfrånvaron för verksamheten 2018 är 5,97 procent. Vilket är 
något lägre än 2017.

Enheterna upprättade en handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten kring psykosociala arbetsmil-
jön. Handlingsplanen har följts upp i juni månad.

Enhetens har upprättat ett årshjul för arbetsmiljöarbete vilket det arbetas aktivt med vid varje APT. De har haft 
två halvdagar där vi arbetat med kommunens värdegrund.

Det har följts upp att de av medarbetarna inom myndigheten som har möjlighet att ta ut dag för återhämtning 
gör det.

Stöd och service: Sjukfrånvaron på Stöd och service har minskat från 2017. Den ligger nu på 6,75 procent 
jämfört med 2017 då den låg på drygt 8 procent.

Verksamheten har genomfört ett arbete med att se över alla långtidssjukskrivna och de med upprepad korttids-
frånvaro.

Verksamhetschefen har träffat verksamhetens hälsoombud i syfte att klargöra uppdraget och förutsättningarna. 
Verksamheten jobbar på med frågan i syfte att utveckla deras arbete.

Hälsa och sjukvård: Sjukfrånvaron i Hälsa och sjukvård har ökat markant under andra halvåret och blir 
totalt för 2018 10,6 procent, en ökning med cirka 2 procent jämfört med 2017. Hög arbetsbelastning i kombi-
nation med flera längre frånvaroperioder och svårigheter att snabbt hitta ersättare har inneburit ett hårt pressat 
bemanningsläge och dålig kontinuitet/arbetsro för enhetschefer, distriktssköterskor och sjuksköterskor som 
resulterat i trött personal och flera längre sjukskrivningar.

Integration (Arbete och Integration) (Arbetsmarknadsenheten och Integration blev en verksamhet 
från 1 augusti 2018): Det finns ingen långtidssjukskriven på Arbete och Integration. Där det är möjligt erbjuds 
medarbetare flextid och att arbeta hemifrån till exempel för att skriva klart en rapport, vilket uppskattas väldigt 
mycket av medarbetare. Den starkaste hälsofaktorn på Arbete och Integration är att medarbetarna uppfattar 
sitt arbete som meningsfullt. Under höstterminen har en rad förändringar genomförts och arbetsbelastningen i 
verksamheten varit relativt hög.

l

Tabell 16 Ekonomisk redovisning för socialnämnden 

(tkr)
Redovisat 2018 

Kostnad
Redovisat 2018 

Intäkt
Redovisat 2018 

Netto
Budget 2018 

Nettto
Budgetavikelse 

2018
Redovisat 2017 

Netto

Administration -12 948 1 356 -11 593 -22 033 10 440 -13 880

Individ/familjeomsorg -67 720 18 159 -49 562 -45 756 -3 806 -45 950

Beställarenheten -5 971 42 -5 929 -5 612 -317 -5 353

Legitimerad personal -27 133 1 840 -25 293 -24 234 -1 059 -24 489

SÄBO -91 250 8 972 -82 279 -77 668 -4 611 -74 970

Hemtjänsten -63 108 4 410 -58 697 -59 494 796 -61 594

Stöd och service -105 336 13 015 -92 321 -83 200 -9 121 -91 526

Integration -29 100 26 708 -2 392 -223 -2 169 1 098

Summa -402 566 74 501 -328 065 -318 219 -9 846 -316 664
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Uppföljning av övergripande mål
Hållbar tillväxt och utveckling
Under detta område har nämnden fyra mål. Arbete med 
genomförande av aktiviteter i Tillgänglighetsprogrammet och 
Folkhälsoplanen är en viktig del i nämndens arbete som bi-
drar till att nå kommunens målområden. När det gäller tillväxt 
sker ett intensivt arbete med fördjupad översiktsplanering, 
detaljplaner, exploateringar samt investeringar.

Barnkommunen Krokom
Samhällsbyggnadsnämnden har två mål kopplat till barnkom-
munen. Det handlar om att i samverkan med barn- och utbild-
ningsförvaltningen skapa inspirerande och trygga läromiljöer 
vilka även ska främja jämlikhet, trygghet och trivsel. Regel-
bundna möten genomförs med såväl förvaltningsledning och 
ordförande i respektive nämnd samt mellan tjänstemännen 
från båda förvaltningarna.

Demokrati, delaktighet och inflytande 
Samhällsbyggnadsnämnden har två mål under detta målområ-
de, vilka handlar om att leverera förståelig och lättillgänglig 
information samt ha ett öppet och tydligt arbetssätt. 

Under våren 2018 genomfördes ett antal dialogmöten 
under rubriken ”Tyck till om din framtid”, kopplat till arbetet 
med ”Fördjupad översiktsplan Älvområdet Krokom”. Det 
har även funnits möjlighet att lämna synpunkter digitalt via 
hemsidan. En sammanställning är gjord och finns att läsa på 
kommunens hemsida.

Tillgänglighet och service
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram åtgärder med 
utgångspunkt från kommunens tillgänglighetsprogram.

Kommunens kvalitet, ekonomi och effektivitet
För att nå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
har nämnden arbetat mot fem mål.

Året har tyvärr dominerats av omfattande skador på ett 
flertal skol- och förskolelokaler vilket lett till omflyttningar 
av verksamhet, inhyrning av externa lokaler samt kostnads-
drivande reparationer och renoveringar. Skadorna har i många 
fall varit kopplade till den snörika vintern med relativ långa 
köldperioderna vilket lett till kraftig isbildning på tak med 
inläckage som följd. Det eftersatta underhållet i kombination 
med ett åldrande fastighetsbestånd är en starkt bidragande 
orsak till de omfattande skadorna. För att klara de ökade kost-
naderna för att åtgärda vattenskadorna beviljades en tilläggs-
budget på 6 mnkr för 2018.

På nämndens möte i juni beslutades om besparingsåtgärder 
utifrån de då kända ökade kostnaderna. Resultatet blev minus 
0,9 miljoner kronor trots dessa åtgärder, detta på grund av 
ytterligare driftkostnadsökningar som en följd av den snörika 
och kalla vintern samt på grund av att vi ej når helårseffekt av 
beslutade personalneddragningar inom kostenheten.

Således nås inte målet avseende 100 procent budgetfölj-
samhet för 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden

I området Kvarna, mitt emot Hissmofors, inleddes förberedelserna för arton nya villatomter under våren 2018. Tomterna kom ut till försälj-
ning under hösten. På lite längre sikt kommer även ett äldreboende och en gruppbostad att byggas. 
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Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk analys
Resultatet för Samhällsbyggnadsnämndens anslagstäckta 
verksamheter exklusive Torsta visar ett underskott på 850 tkr. 
Resultatet innefattar även den tilläggsbudget avseende vat-
tenskador som beviljades under 2018. Det finns dock stora 
avvikelser inom flera av verksamheterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens administration visar ett 
överskott på 1 018 tkr, ett resultat av de besparingsåtgärder 
som vidtogs under andra halvåret. Här ingår till exempel 
anslag för branddammar, konsultkostnader, kurs- och konfe-
renskostnader samt diverse andra kostnader av övergripande 
karaktär.

Kost och lokalvård uppvisar god budgetföljsamhet, trots 
tuffa sparkrav inför 2018, med ett resultat på minus 130 tkr. 
Avvikelse på grund av att det inte gick att nå helårseffekt på 
beslutade besparingar uppgick till minus 681 tkr, men det 
balanseras till viss del av lägre livsmedelskostnader.

Inom plan och fastighet uppgår underskottet till 5 024 tkr, 
vilket främst är kopplat till höga kostnader för snö- och halk-
bekämpning både när det gäller egna fastigheter och vägar 
samt el- och uppvärmningskostnader. Underskottet skulle ha 
varit högre om inte besparingar genomförts inom framför allt 
mark och park.

Ett tilläggsanslag på 6 000 tkr på driftbudgeten tillsköts 
under 2018 för att klara kostnaderna för den stora mängden 
vattenskador som uppkom framförallt under föregående vin-
ter. Av det anslaget återstår 3184 tkr vid årets slut, då merpar-
ten av åtgärderna hittills har varit av investeringskaraktär, och 
därför belastat investeringsbudgeten.

De taxefinansierade verksamheterna, vatten och renhåll-
ning, påverkar inte det totala resultatet då de är egna resul-
tatenheter och därmed får bära med sig sina över- respektive 
underskott, vilket för vatten var ett underskott på 1 074 tkr. 
Elkostnaderna utgör en stor del av underskottet, 945 tkr, samt 
kostnader för snöröjning, 535 tkr. Renhållning redovisar ett 
överskott, 435 tkr, som främst beror på högre intäkter än bud-
geterat. Resultatet läggs till en fond för återställning av aktiva 
anläggningar.

Resultatenheten Torsta/Rösta redovisar ett överskott på 
1107 tkr,vilket främst beror på att det inte varit aktuellt med 
hyresgäststyrt underhåll i den omfattning som budgeterats för.

Viktiga händelser under året
Under året har förvaltningen, utifrån målet att vara 16 000 
invånare år 2030, gjort en sammanställning av vad gällande 
översiktsplan och fördjupade översiktsplaner säger. Det har 
även kartlagts vad antagna detaljplaner ger för möjlighet till 
nya bostäder fram till år 2021.

I maj månad beslutade Naturvårdsverket om ett bidrag på 
11,3 miljoner kronor för åtgärder på området Hissmofors fd 
sulfitfabrik, etapp 1. Området är förorenat av lång tidsverk-
samhet (80 år) och den utspridning av kisaskor som då sked-
de. Åtgärdsförberedelser har skett under hösten och arbetet 
beräknas påbörjas under maj 2019.

Plan och fastighet
Arbete med framtagande av nya detaljplaner pågår, vilka 
tillsammans med antagna detaljplaner ger en fingervisning 

om att det fram till 2023 kan finnas möjlighet att bygga minst 
femhundra nya bostäder/lägenheter. Detta är förenat med 
ett antal utmaningar och kostsamma investeringar, såsom 
utbyggnad av vatten och avlopp, förskolor och skolor samt 
idrottsanläggningar och badhus. Presentation av detta är ge-
nomförd i sabynämnden och i kommunstyrelsen.
• Exploatering av bostadsområdena Kvarna i centrala Kro-

kom och Sånghusvallen etapp 5 i södra Ås har genom-
förts under året.

• Tomtförsäljning har påbörjats. Försäljning av de återstå-
ende tomterna på Sånghusvallen etapp 4 har genomförts. 
På dessa tomter är planen att 16 radhus ska uppföras 
under 2019.

• Försäljning av tomtmark till Krokomsbostäder har skett 
på planområdet Karl-Anton i Ås, de kommer där att 
bygga 22 lägenheter. 

• Under året byggdes ett LSS-boende för vårdtunga bruka-
ret. Fem boende flyttade in under december.

• Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag 
för byggnation av ett nytt särskilt bonde har genomförts. 
Upphandling påbörjades under sista delen av året med en 
anbudstid fram till mitten av januari 2019.

Omfattande skador på främst skolfastigheter har inträffat 
under året där orsaken delvis berott på stor snömängd i kom-
binationen med långa köldperioder. Andra orsaker har varit ett 
sedan länge eftersatt underhåll och en eftersatt skötsel. Ävan 
ett felaktigt byggsätt och i några enstaka fall den mänskliga 
faktorn har bidragit till att skadorna uppkommit. Detta har 
lett till behov av inhyrning av ersättningslokaler, kostsamma 
renoveringar och reparationer samt i vissa fall rivning av 
byggnad. Trenden ser tyvärr ut att fortsätta under kommande 
år.

Den rika snömängden har medfört att snöröjningskostna-
derna kraftigt ökat och den relativt kalla vintern i kombina-
tion med ökat elpris har medfört underskott mot budget.

Torsta Rösta
Året har varit dynamiskt och känslan är att ett momentum 
har nåtts i att sätta Grönt Center(GC) begreppet på kartan. En 
bidragande orsak är också att leaderprojektet Grönt Center 
sprider budskapet Grönt Center i Ås och möjligheterna i att 
vara en del av det gröna Klustret. I dagsläget finns elva olika 
hyresgäster i huset Sunnan varav sex av dessa tillkommit 
under 2018. 

Kost och lokalvård
Kommunens ökade besparingskrav under andra halvåret med-
förde restriktioner gällande vikarier och utbildningsinsatser 
samt att enbart akuta inköp och åtgärder genomfördes.

Avdelningens sjuktal har ökat under året. Majoriteten av 
sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade och rehabiliterings-
arbete pågår. En nystart av projektet Hälsoresan, som genom-
fördes med god framgång för några år sedan, har skett. Syftet 
är att stärka det hälsofrämjande arbetet och därigenom sänka 
sjuktalen.
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Kost
• Besparingar avseeende personalkostnader har genomförts 

genom omfördelning och neddragning av årsstjänster.
• Beslut har fattats att kostpoolen ska tillhöra och skötas av 

enheten.
• För att klara besparingskravet på livsmedel har köken 

arbetat aktivt med inköpsrutiner och minskat kökssvinn. 
Detta lyckades och innebar en besparing på 265 tkr. Även 
skolornas elever var delaktiga genom en svinnkampanj 
på sju av kommunens skolor. Vinnare blev Laxsjö skola 
som fått en önskelunch.

• Ny måltidspolicy är antagen av KF.
• På den samiska nationaldagen serverades renskavsgryta 

till samtliga matgäster.
• Utbildning i samisk matlagning har genomförts.
• Inom äldreomsorgens kök har titlarna ändrats från ekono-

mibiträde till kockbiträde. 

Lokalvård
• Enheten har under året minskat personalstyrkan med två 

årstjänster.
• Utbildning i städrutiner har genomförts för personal med 

kombinationstjänster samt poolpersonal.
• Golvårdsutbildning har genomförts.                             

Vatten och renhållning
Avdelningen har bla gjort processkartläggningar som tydlig-
gjort viktiga utvecklingsområden och bidragit till effektivare 
arbetssätt. Detta har lett till förbättrade administrativa rutiner 
vilket bidragit starkt till ökade intäkter. GDPR-lagstiftning 
har införlivats i verksamhetsrutinerna.

Vatten
• Kommunfullmäktige beslutade under året om en höj-

ning av VA-taxan. Syftet med höjningen är att kunna 
öka underhållstakten och att komma till rätta med det 
ackumulerade underskottet. Höjning av taxan blev dock 
lägre än äskat, vilket kan få till följd att återbetalningen 
av underskottet tar längre tid än planerat.

• Sommaren 2018 var besvärlig, med långvarig värme och 
torka. Bevattningsförbud meddelades för hela kommunen 
under juli-augusti.

• Vattentäkten i Häggsjövik sinade under åtta veckor och 
vatten fick levereras med tankbil. Vattentäkten i Skär-
vången var nära att sina. Flera stora läckor och signalfel 
under semesterperioden förvärrade situationen ytterligare 
och satte enheten under stor press. Tack vare storartade 
personalinsatser klarades situationerna upp och inga 
abonnenter var utan vatten mer än korta stunder.

• Nästan alla abonnenter har nu vattenmätare installerade.

Renhållning
• Upphandlingen av Änges nya ÅVC avbröts då det enda 

inkomna anbudet inte rymdes inom budget.
• En ny sopbil har levererats och driftsatts. Vår äldsta 

sopbil från 2001 går nu i pension efter nästan en miljon 
kärltömningar och 60 000 körda mil.

Thomas Johansson jobbar som arbetsledare inom renhållningen. Han har jobbat på olika poster i Krokoms kommun i trettio år i arbetsgrup-
pen är de tre personer som har jobbat tillsammans under hela den tiden. 
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Kort om framtiden
Kommunens mål att nå 16 000 invånare innebär att förvalt-
ningen står inför många roliga och spännande utmaningar. För 
att klara målet krävs att mer av våra befintliga resurser läggs 
på bland annat  planarbete, projektering och markinköp. Detta 
kan i sin tur medföra att vår tillgänglighet i andra frågor/ären-
den kan påverkas negativt.
 

Plan och fastighet
Avdelningen har fortsatt stora utmaningar då en omfattande 
del av fastighetsbeståndet är föråldrat och underhålls- och 
skötselnivån är eftersatt pga många års besparingar. Allt fler 
verksamheter signalerar bekymmer med inomhusmiljön vilket 
ofta är kopplat till skador i fastigheten. Även kraven ökar på 
kommunens lokaler från såväl verksamhetsutövare, föräldrar 
och anhöriga. Kommunens investeringsplan med många och 
omfattande nyinvesteringar i byggnader och anläggningar gör 
att avdelningens personella resurser skulle behöva fokusera 
på detta istället för på akuta åtgärder. Intresset från entre-
prenörer att inkomma med anbud på de upphandlingar som 
kommunen genomför har blivit sämre de senaste åren, risker 
vi ser med detta är höga ersättningsnivåer och svårigheter att 
få jobben utförda i tid.

Trots stora utmaningar är ändå arbetsmoralen stor och 
stämningen på avdelningen, i förvaltningen och kommunen 
god.

Torsta  Rösta   
• Administrationen av Grönt Center och affärsutvecklingen 

kommer att flytta ut från hus Sunnan då efterfrågan på 
större lokaler från Hushållningssällskapet.

• Ambitionen i den 110 kvm stora lokalen i Lofthuset är att 
skapa en co-working yta (Krokoms första) där företag, 
startup’s mfl kan hyra en flexibel plats efter behov och 
vara del i ett sammanhang.

• Jobbar vidare med Lillgården där vi undersöker de eko-
nomiska förutsättningarna att bygga om Lillgården till ett 
boende. Detta är ett önskemål från Eldrimner som ligger 
till grund för att vi tittar närmare på rimligheten.

• En angenäm framtida utmaning är att vi ej har flera loka-
ler att hyra ut. Detta innebär i all enkelhet att, om vi ska 
nå målen med att skapa ett Grönt Utvecklingsscenrum 
för norra norrlands inland bör vi ta fram förslag på nya 
moderna lokaler för att kunna attrahera nya aktörer från 
de Gröna Näringarna. 

Kost och lokalvård
• Produktion och distribution av matlådor ska lösas.
• Den nya måltidspolicyn ska implementeras.
• Användandet av kostplaneringssystemet ska utökas.
• Arbetet för att minska matsvinnet ska fortsätta.
• Arbetet med att införa schemalagda luncher ska fortsätta.
• Vidareutveckling av vegetariska alternativ. 

Vatten och renhållning
Under många år har avdelningen huvudsakligen varit en 
driftorganisation. Snabba förändringar som ökad investerings-
takt, nya myndighetskrav och ökad personalomsättning gör 
att organisationsstrukturen behöver ses över. Hur skapar vi en 
organisation som står rustad att möta framtiden på bästa sätt?
Beslut ska fattas om eventuell förstudie för en gemensam 
driftorganisation med Åre kommun. Samlokalisering av verk-
samheten till en gemensam lokal utreds vidare.

Vatten
• Revisionen som gjordes 2018 pekar på långsam under-

hållstakt och bristande underhållsplanering. Åtgärder för 
att ta itu med detta planeras.

• Den höga exploateringstakten i kombination med det ef-
tersatta underhållet ställer stora krav på nyainvesteringar. 
Verksamheten behöver förstärkas med kompetens inom 
främst planering och projektering för att klara utmaning-
arna.

• Vidareutveckla samarbetet med plan- och fastighetsav-
delningen för att effektivisera exploateringarna.

• Nya huvudledningar dras genom Ås för att möjliggöra 
fortsatt exploatering.

• En ny VA-plan ska tas fram.
• Säkerheten vid och kring våra anläggningar ska förstär-

kas.
• Nya vattentäkter ibl a Ängeområdet och Skärvången ska 

fortsätta utredas.
• Nytt reningsverk i Bakvattnet ska byggas.

Renhållning
• Regeringen beslutade om ändringar i avfallsförordning-

en, med krav på matavfallsinsamling i alla kommuner 
senast 1 januari 2021. För att klara detta krävs samarbete 
med länets övriga kommuner. Utredningen forsätter 
under 2019.

• Nyrekrytering av en medarbetare, bl a för att bistå i ut-
redning och driftsättning av matavfallsinsamling.

• Nya upphandlingar av slamtömning och avfallstranspor-
ter ska genomföras.

• Nya alternativ för placering av Änges ÅVC ska utredas.
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RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska arbeta för en hållbar framtid ur 
ett miljöperspektiv

Plan och fastighet: Vi arbetar utifrån de ställda miljönormerna och krav från bland annat länsstyrelsen och 
Boverket. Avdelningen arbetar även utifrån ”Vattenplan Storsjön” och kommunens ”Dagvattenstrategi” för att 
skapa en hållbar framtid ur ett miljöperspektiv. En tät dialog med kommunens miljöavdelning och miljöstrateg 
ger stora möjligheter till att påverka det framtida hållbarhetsperspektivet positivt i alla delar som avdelningen 
arbetar inom. Under året har fas 2 i Epir-projektet (energisparprojekt i egen regi) startat. Målsättningen är att 
nå en 15 procentig energibesparing per ägd fastighetsarea 2022 med jämförelseår 2016. Bland annat på grund 
av en mängd akuta fastighetsskador saknades resurser att genomföra de åtgärdsprojekt  som var planerade 
under året. Planen är att återuppta arbetet under 2019.

Vatten och renhållning: Inom enheten vatten pågår ständigt arbete med egenkontroll, vattenanalyser och 
teknikutveckling för att minimera miljöpåverkan. Renhållningsenheten arbetar för att klättra högre upp i avfall-
strappan. Detta förutsätter samarbete utanför kommungränserna. Möten och seminarier har hållits i länet för 
att hitta vägar till samarbete. För att öka materialåtervinning och sortera ut matavfall för biogasproduktion krävs 
nya insamlingssystem och nya behandlingsanläggningar i regionen. En länsgemensam konsultutredning är 
beställd och rapporten beräknas vara klar under maj månad 2019.

Kost och lokalvård: På kostenheten sker en successiv ökning av ekologiska livsmedel utifrån den ekonomis-
ka ramen. Under året var 25,3%. av andelen inköpta livsmedel ekologiska. Andelen av svenskt kött har under 
året ökat med två procentenheter och ligger nu på 94%. Under läsåret 2017-2018 utökades servering av veget-
ariska rätter till att serveras minst 2-3 gånger i veckan och en dag i veckan är alla måltidsalternativ vegetariska. 
På såväl kostenheten som lokalvårdsenheten har användningen av ultrarent vatten ökat. Detta har tillsammans 
med användning av microdukar minskat förbrukningen av kemikalier.

l

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska skapa förutsättning för boende i 
olika boendeformer

Plan och fastighet: Byggnation av nytt boende för vårdtunga brukare genomfördes och färdigställdes under 
kvartal 4, inflyttning har skett. Beslut om igångsättning gällande ersättningsboende för Nobellvillan fattades av 
KS i maj och projektering beräknas starta under kvartal 2, 2019. I planprocessen arbetar avdelningen med att 
skapa frikostiga detaljplaner som kan inrymma olika boendeformer för att på så sätt skapa rörelse på bostads-
marknaden samt för att skapa ett inkluderande samhälle.

Vatten och renhållning: Verksamheten deltar aktivt i kommunens planeringsarbeten. Detta är särskilt viktigt 
då VA-försörjningen är en förutsättning för exempelvis nyexploateringar.

l

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska, med hänsyn till allas olikheter, 
skapa en trygg, rörelsestimulerande och 
trivsam ute- och innemiljö i kommunens 
verksamheter

Plan och fastighet: Vi arbetar aktivt för att i detaljplaner ge en känsla av trygghet och skapa goda förutsät-
tningar för trevlig utemiljö som ger möjlighet till rörelse och aktivitet som främjar en god hälsa. Hänsyn tas till 
barnkonventionen och god tillgänglighet beaktas för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
I Åsbacken etapp II beaktas grönytor och hänsyns tas till kulturmiljön för att skapa en god utemiljö att vistas i. 
Hårdgjorda ytor begränsas för att få en mer grön och trygg gatubild. Krokomsporten anpassas med mer gröna 
inslag inom planområdet för att på så sätt främja att personer vistas i området och möjligheter ges till  en mer 
rörelsestimulerande miljö. Området anpassas till personer med nedsatt funktions- och rörelseförmåga

l

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska skapa förutsättning för kom-
mersiella verksamheter, både gällande 
nyetableringar och utökning av befintliga 
verksamheter

Plan och fastighet: Avdelningen medverkar aktivt för att skapa förutsättningar för kommersiella verksamheter 
att utöka och etablera sig i Krokoms kommun. Genom en god och tät dialog med näringslivet har nyetablerin-
gar med kommersiella verksamheter kunna genomföras. I Krokomsporten har utökning skett och planändring 
av i dag befintligt handelsområde är genomförd. Etableringar har även skett på industriområdet vid Rydellsväg, 
även kallad J4 samt i Åskorset. Nya planområden för industri och handel är under framtagande i både Åsback-
en och intill befintligt handelsområde i Krokomsporten.

Vatten och renhållning: Verksamheten deltar aktivt i kommunens planeringsarbeten, då bla VA-försörjningen 
ofta är en förutsättning för kommersiella verksamheters etableringar och utökningar.

l

Samhällsbyggnadsnämndens verk-
samheter ska ha ett öppet och tydligt 
arbetssätt som inbjuder till och möjliggör 
kontinuerlig dialog i ändamålsenliga 
former med alla medborgare

Plan och fastighet: Samarbetet med Kundcenter utvecklas ständigt och har medfört säkrare ärendehantering. 
I takt med att de nyrekryterade medarbetarna inom gata och mark kommer in i sina roller bidrar det till att min-
ska handläggningstiden. Avdelningens funktioner inom gata- och marksidan är de som har mest kundkontakt 
med kommunmedborgare genom fysiska möten, telefonsamtal och mailkommunikation.

Vatten och renhållning: Avdelningens svarstider på kundärenden är mycket korta, trots ett stort antal (>2500) 
ärenden per år. Vi arbetar ständigt med att bli bättre på att kommunicera med och besvara våra kunders frågor. 
För att ytterligare förbättra kundservicen har samarbetet med Kundcenter utökats under 2018. Syftet är att 
detta ska frigöra tid för kvalitetsarbete, som i sin tur ska minska antalet inkommande ärenden.

Kost och lokalvård: Under året har ett fåtal möten med pedagogisk personal eller föräldrar genomförts. Dialog 
sker med föräldrar som har barn med särskilda behov.

l

Förklaring

n Betyder att målet inte är uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att utvärdering inte har genomförts

u
l
v
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Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska i samarbete med Barn- och 
utbildningsnämnden skapa inspirerande 
och trygga lärmiljöer för att skapa 
förutsättningar för elever att nå behörighet 
till gymnasiet

Samhällsbyggnadsnämnden: För att skapa ett gott samarbete hålls regelbundna möten med ordföranden, 
förvaltningschefer samt verksamhetschefer från Saby och BoU.

Plan och fastighet:Avdelningen har löpande träffar med lokalansvarig verksamhetschef för skola och förskola 
inom BoU för att fånga upp verksamhetens behov av lokaler och utveckling av utemiljöer. 2018 har dominerats 
av omfattande skador på ett flertal skol- och förskolelokaler, vilket lett till omflyttningar av verksamhet, inhyrning 
av externa lokaler samt kostnadsdrivande reparationer och renoveringar. Skadorna har i många fall varit 
kopplade till den snörika vintern med relativt långa köldperioderna, vilket lett till kraftig isbildning på tak med 
inläckage som följd. Det eftersatta underhållet i kombination med ett åldrande fastighetsbestånd är en starkt 
bidragande orsak till de omfattande skadorna.

Kost och lokalvård:Kostenhetens bidrag till förbättra elevernas lärmiljöer har varit att förespråka systemet 
med schemalagda luncher. Forskning har visat att eleverna äter mer och bättre och om de sitter till bords i en 
lugnare måltidsmiljö vilket påverkar studieresultatet positivt. Kvarnbacksskolan har sedan tidigare infört syste-
met. Skolorna i Änge och Nälden har under höstterminen infört schemalagda luncher och fler skolor kommer 
successivt att införa systemet.

u

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska i samarbete med Barn- och 
utbildningsnämnden skapa inspirerande 
och trygga lärmiljöer som främjar jämlik-
het, trygghet och trivsel

Plan och fastighet: Även här har årets problematik med omfattande skador på ett flertal skol- och förskolel-
okaler till följd av den snörika vintern påverkat verksamheten (se ovan). I planprocessen, vid framtagande av 
nya detaljplaner förs dialog med BoU för att i ett tidigt skede se över behov och efterfrågan för att kunna möta 
framtidens lärmiljöer och skapa jämlikhet, trygghet och trivsel.

u

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska följa upp genomförandet av 
aktivitetsplanen om samiskt förvaltning-
sområde.

Någon aktivitetsplan på förvaltningsnivå är inte framtagen. Under våren har nämnden lämnat synpunkter på 
föreslagen handlingsplan för det samiska förvaltningsområdet.

n

Samhällsbyggnadsnämndens verk-
samheter ska leverera förståelig och 
lättillgänglig information

Plan och fastighet: Avdelningen arbetar med att information ska finnas lättillgänglig och vara begriplig.        
Detaljplaner anslås i kommunhusets entré samt på hemsidan med bilder och text i samband med planproces-
sens olika delmoment.

Vatten och renhållning: Avdelningen arbetar aktivt med att information ska vara tydlig, lättförståelig och 
tillgänglig.Vår målsättning är att alla texter ska korrekturläsas innan utskick eller publicering.

Kost och lokalvård: Matsedlar för skola och förskola finns på kommunens hemsida eller i mobilappen Mashie. 
Ambitionen är att förbättra informationen om kost- och lokalvårdavdelningens verksamheter på kommunens 
hemsida.

l

Samhällsbyggnadsnämndens verk-
samheter ska ha ett öppet och tydligt 
arbetssätt

Plan och fastighet: Avdelningen ger tidigt information till medborgare, intressenter och sökande gällande pro-
cessflöden och tidsram för aktuell åtgärd eller projekt. I planprocessen, oftast i samband med planbesked, ges 
en preliminär tidsplan. Inför planarbetets början genomförs ett startmöte med sökande och övriga intressenter 
för att ge en tidlig bild av hur processen ser ut. Handlingar mm finns alltid tillgängliga för påseende och skickas 
vid förfrågan.

Vatten och renhållning: Avdelningen arbetar ständigt med tydlighet och transparens, både internt och externt. 
Exempel är arbetsrutiner, processbeskrivningar samt uppdaterad och aktuell information via våra information-
skanaler.

l

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska samarbeta med utbildnings-
samordnare och arbetsmarknaden för att 
på sikt säkra kompetensförsörjning inom 
verksamhetsområdena

Vatten och renhållning: Avdelningen tar löpande emot praktikanter från olika utbildningar. Under 2018 har tre 
praktikperioder genomförts på vattenenheten och två sommarjobbare har varit anställda.

Kost och lokalvård: Avdelningen samarbetar med arbetsmarknads- och integrationsenheterna med att 
planera och möjliggöra för att ta emot praktikanter och extratjänster. Det har under året varit två personer 
anställda på extratjänster. Under sommaren har tio feriearbetande ungdomar tagits emot med placering inom 
kostavdelningen.

l

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska skapa förutsättning för ett 
hållbart arbetsliv

Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt på samtliga enheter och medar-
betarenkäten är genomförd under hösten och resultatet är glädjande och återkopplat till medarbetarna. 
Förbättringsarbeten planeras och ska ske på respektive enhet utifrån behov. Arbetet med kommunens vision 
och värdeord är i påbörjat.

Plan och fastighet: Avdelningens utmaning ligger i att skapa ärendeprocesser som är så tydliga och effektiva 
som möjligt. Många gånger är de interna processerna, för att tex.genomföra ett byggprojekt, för omfattande 
och otydliga vilket riskerar att leda till ohälsa. Detta är en kommunövergripande utmaning som inte avdelningen 
själv kan driva och genomföra.

Vatten och renhållning: Avdelningen arbetar för att förebygga stress och ohälsa. Det är av stor vikt att me-
darbetarna får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Vid riskanalys enligt AFS 2015:4, 9-10§§ identifierades 
stress och arbetsbelastning som viktiga frågor att jobba vidare med. Denna bild bekräftas också av medarbe-
tarenkäten. För att minska arbetsbelastningen där den är som störst pågår i skrivande stund två rekryteringar. 
God planering är också av stor vikt i detta sammanhang och stort fokus kommer att läggas på detta under 
2019. Avdelningen arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Under 2018 har extra satsningar på fysisk arbetsmiljö 
genomförts för utepersonalen.

Kost och lokalvård: Avdelningen har gjort riskanalysen, AFS:2015:4 § 9 och 10, med samtlig personal. Den 
sociala arbetsmiljön arbetas det med bla genom kontinuerliga arbetsplatsträffar. Internt sker arbetet på både 
organisatorisk och individuell nivå samt med hjälp av företagshälsovården med hjälp av bla trepartssamtal och 
stödsamtal. Ergonomisk genomgång är genomförd för all personal som ej gjort detta tidigare. Åtgärder sker 
kontinuerligt med att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom att införskaffa utrusning som underlättar det 
praktiska arbetet.

u
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VÅRA VERKSAMHETER

Tabell 17 Ekonomisk redovisning för samhällsbyggnadsnämnden 

(tkr)
Redovisat 2018 

Kostnad
Redovisat 2018 

Intäkt
Redovisat 2018 

Netto
Budget 2018 

Nettto
Budgetavikelse 

2018
Redovisat 2017 

Netto

Fastighetsenheten -116 893 22 739 -94 154 -92 334 -1 820 -83 877

Renhållning -16 502 16 502 0 0 0 0

Vatten- och avloppsverksamhet -24 473 24 473 0 0 0 0

SABY service -62 532 11 398 -51 134 -50 982 -152 -52 341

Övriga SABY verksamheter -2 907 206 -2 701 -3 808 1 107 -3 558

Torsta-Rösta -8 266 9 175 909 -200 1 109 -396

Summa -231 573 84 493 -147 080 -147 324 244 -140 172

I samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska ohälsotalen minska jämfört med 
2017

Samhällsbyggnadsnämnden: Ohälsotalen har under året ökat oroande mycket inom kost och lokalvård samt 
på plan och fastighet. Majoriteten av sjukskrivningarna inom kost och lokalvård är inte arbetsrelaterade. Inom 
plan och fastighet har några medarbetare drabbats av stressrelaterade problem, vilka i huvudsak är arbetsre-
laterade. Arbete med rehabilitering sker kontinuerligt enligt rutin. Siffror inom parentes = 2017.                          

Förvaltningen har en sjukfrånvaro under året på 9,5 % (6,3%) fördelat på avdelningarna enligt nedan.

Plan och fastighet: 5 ,8% (1,9%), Vatten och renhållning: 3,1 % (4 %), Kost och lokalvård: 11,2 % (7,5 %)

Kost: 11,7 % (8,2 %), Lokalvård: 10,3 % (6,2% )

n

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska föra dialog med andra nämn-
ders verksamheter för att möta deras 
behov av lämpliga verksamhetsmiljöer

Plan och fastighet: Byggprojektledarna har löpande träffar med lokalansvarig verksamhetschef för skola och 
förskola inom BoU samt socialförvaltningens förvaltningschef för att fånga upp verksamheternas behov av 
lokaler, bostäder och utemiljö.

Kost och lokalvård: Kontinuerliga mötet sker mellan avdelningen och BoU där aktuella frågeställningar tas 
upp. Detta har resulterat i att BoU på ett tidigt stadie har meddelat planering inför sommar- och juluppehåll, dvs 
vilka enheter som ska vara i drift eller stängda. Detta har underlättat betydligt gällande semesterplanering samt 
planering av vikarier.

l

Samhällsbyggnadsnämndens verksam-
heter ska under 2018 fortsätta verka 
för att effektivisera och kvalitetssäkra 
processer i det dagliga arbetet

Plan och fastighet: Avdelningen hanterar sina inkommande ärenden via ärendehanteringssystemet  Artvise. I 
takt med att samarbetet med Kundcenter utvecklas kan en mängd frågor besvaras direkt av dem.

På uppdrag av kommundirektören har processer och rutiner gällande  lokalnyttjande setts över. Syftet att mins-
ka vardagsstress och tidsspillan pga oklarheter. En första delrapport är lämnad i KLG och KS.

Vatten och renhållning: Avdelningen har påbörjat kartläggning av flöden och processer för att för att tydliggöra 
och effektivisera. För att förenkla och säkerställa likvärdig handläggning har återkommande arbetsuppgifter 
dokumenterats i rutiner och arbetsbeskrivningar. Olika mätningar (svarstider, kundnöjdhet, antal driftavbrott etc) 
visar att vi är på rätt väg.

Kost och lokalvård: Avdelningen har gjort en översyn av nuvarande rutiner. Dessa kommer att ses över inom 
vissa kök för att hitta enklare arbetsmetoder och effektivisera verksamheterna. Detta gäller främst de kök där 
personalminskning verkställts under hösten 2018.

l
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Verksamhetsberättelse
Ekonomisk analys
Intäkterna överstiger budget inom bygglov, till viss del beror 
det på sanktionsavgifter. Även inom miljöverksamheten 
visar intäkter ett överskott medan de inom livsmedelstillsyn 
understiger budget.

Kostnader avviker från budget inom miljöverksamheten 
där personalkostnader har ökat, medan de inom livsmedels-
tillsyn har minskat. Samtidigt har införandekostnader för 
IT-system överskridits inom samtliga verksamheter.

Viktiga händelser under året
• Bygg- och miljöavdelningen har flyttat från kommunhu-

set till nya lokaler på Frisörvägen 6.
• Nämndens rambudget har jämfört med närmast föregå-

ende år minskat med 34 procent, från 3,8 till 2,5 mnkr. 
Ett äskande om utökad rambudget motsvarande cirka 0,5 
mnkr för 2019 har lämnats i samband med höstens de-
taljbudgetarbete, men har inte beviljats. En ansökan om 
0,5 mnkr från kommunens utvecklingsfond har lämnats, 
beslut väntas i slutet av januari 2019.

• Timavgiften i taxan har höjts i syfte att i högre grad mot-
svara verksamhetens kostnader.

• Ansvaret för miljöstrategiska frågor har förts över från 
miljö- och hälsoskyddsenheten till en nybildad miljöstra-
tegsfunktion med fortsatt organisatorisk placering inom 
kommunledningsförvaltningen, men utanför bygg- och 
miljöavdelningen.

• Fem nya medarbetare har rekryterats (en enhetschef, två 
livsmedelsinspektörer, en miljöinspektör och en bygg-
nadsinspektör), fyra medarbetare (en miljöinspektör, en 
livsmedelsinspektör och två byggnadsinspektörer) har 
avslutat sin anställning inom förvaltningen och en med-
arbetare har förflyttats från livsmedelsenheten till miljö- 
och hälsoskyddsenheten. Alla utom en av de medarbetare 
som har slutat har påbörjat ny anställning inom annan 
förvaltning inom kommunen.

• Ett omfattande utvecklingsarbete har inletts. Byggenhe-
tens ärendehanteringssystem ByggR har uppdaterats med 
nya funktioner, till exempel kungörelse, automatiserad 
regelstyrd hantering och koppling till E-tjänster. Mil-
jö- och hälsoskydds- samt livsmedelskontrollsenhetens 
ärendehanteringssystem Ecos är under uppdatering. 
Nämndsekretariatet har börjat använda nytt förvaltnings-
övergripande ärendehanteringssystem (Ciceron). Det 
förvaltningsövergripande ärendehanteringssystemet för 
serviceärenden Artvise har reviderats med avseende på 
funktioner, mappstruktur och ansvarsfördelning.

• Bygg- och miljöavdelningens processer och aktiviteter 
har kartlagts och medarbetarnas ansvarsfördelning har 
förändrats och förtydligats i verksamhetsplanen.

• Planerad tillsyn med fokus på inomhusmiljö i skolor har 
inletts för första gången på cirka tjugo år.

• Det har varit valår, vilket innebär vissa förändringar i 
nämndens sammansättning inför kommande mandatpe-
riod.

Kort om framtiden
Verksamheten ska fokusera på medarbetares arbetsmiljö, ökad 
effektivitet och måluppfyllelse genom att:
• Arbeta för ökad tydlighet i organisationen beträffande 

ansvarsfördelning, arbetssätt och avgränsning av arbets-
uppgifter.

• Utföra ordinarie aktiviteter såsom service, samverkan, 
tillstånds- och lovgivning samt tillsyn i enlighet med 
verksamhetsplanen och följa upp resultat i högre ut-
sträckning än tidigare.

• Genomföra förbättringar i verksamheten där så är möjligt 
med fokus på digitalisering, exempel på förbättringar är 
att föra in nytt ärendehanteringssystem för miljö- och 
hälsoskydds- samt livsmedelsenheten, vidareutveckla be-
fintligt system för byggenheten, samt utreda möjligheten 
att införa elektroniskt arkiv.

VÅRA VERKSAMHETER

Bygg- och miljönämnden

Jonas Milton tog med sig döttrarna Ella, 5 år, och Rut, 1 år, på invigningen av nya familjecentralen i oktober 2018.
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Bygg- och miljönämndens kvalitetsuppföljning 2018 

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Bygg- och miljönämnden bidrar genom 
samverkan med övriga nämnder och 
myndigheter till ett effektivt handläggning 
till fördel för alla invånare.

Nämndens verksamhet sker i enlighet med tillämpliga bestämmelser, exempelvis avsnittet om samverkan i 8 § i 
förvaltningslag 2017:900, som anger följande:

En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. En myndighet ska i rimlig 
utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.

Förvaltningen har under året samverkat med en rad förvaltningar och myndigheter i ett flertal olika samman-
hang.

Den vanligaste formen av samverkan har skett genom remisser, exempelvis alkoholremisser från socialförvalt-
ningen och planremisser från samhällsbyggnadsförvaltningen, samt genom remisser och enkäter från centrala 
och vägledande myndigheter.

Vid några tillfällen har kommunövergripande och förvaltningsövergripande samverkansmöten hållits, exempel-
vis med tjänstemän i annan kommun och med företag i samband med nystart eller förändrad verksamhet.

l

Bygg- och miljönämndens verksamheter 
bidrar till att kommunens ungdomar ges 
förutsättningar för att nå behörighet till 
gymnasiet.

Nämnden ansvarar för tillsyn av skolverksamheter med stöd av miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen 
(2010:900) och livsmedelslagen (2006:804), samt de förordningar och föreskrifter som följer av dessa.

Tillsyn enligt livsmedelslagen har genomförts enligt kontrollplan. Tillsyn enligt miljöbalken har inletts; ett förbere-
dande frågefomulär har skickats ut till samtliga skolverksamheter och tillsyn har genomförts på ett par skolor, 
dock inte i planerad omfattning. Det är ca 20 år sedan planerad tillsyn av inomhusmiljö i skolor utfördes senast. 
Tillsyn enligt plan- och bygglagen har ännu inte inletts.

Fortsatta aktiviteter planeras för 2019.

u

Bygg och miljönämnden bidrar till att barn 
och ungdomars jämlikhet, trygghet och 
trivsel främjas.

Se ovan. u

Bygg- och miljönämndens verksamheter 
ska bidra till medborgarinflytande så väl 
genom utveckling av e-tjänster och forum 
för dialog.

Nämnden bedriver ett aktivt utvecklingsarbete inom IT-området, vilket exemplifieras av följande insatser:

Ärendehanteringssystemet ByggR har uppgraderats med tilläggsmoduler för kungörelse, automatiserad 
regelstyrd hantering och e-tjänster. Ärendehanteringssystemet Artvise har reviderats med avseende på 
mappstruktur och ansvarsfördelning. Funktionsbrevlåda är kopplad till Artvise. Uppgradering av ärendehanter-
ingssystemet Ecos har inletts och fortsätter under 2019 . Ärendehanteringssytemet Ciceron har tagits i bruk för 
registrering av nämndsprotokoll.

Ett flertal informationsträffar för medborgare och företag har genomförts.

l

Bygg- och miljönämndens verksamheter 
ska verka för ett genomförande av han-
dlingsplanen för samiskt förvaltnings- 
område.

E-postsignaturer finns införda på samiska. Tolk finns tillgänglig vid behov. Samverkansmöte med samisk 
samordnare och samebyar har inte genomförts under 2018 men planeras under Q1 2019.

u

Bygg- och miljönämndens verksamheter 
ska ge, såväl internt som externt, en 
god service, ett gott och respektfullt 
bemötande.

Nämnden bedriver verksamhet i enlighet med tillämpliga bestämmelser, exempelvis avsnitten om service, 
samverkan och tillgänglighet i 6-8 §§ i förvaltningslag 2017:900.

Verksamheten hanterar årligen ca 1500 ärenden med koppling till ovanstående bestämmelser och med målsät-
tning att uppfattas som tillgänglig och serviceinriktad.

Senaste kvalitetsundersökning via telefon och e-post (servicemätningen som ingår i KKIK) visar på ett förbättrat 
resultat jämfört med närmast föregående år för flertalet av indikatorerna: tillgänglighet, svar på frågan, intresse 
och engagemang, bemötande, svarstid, avsändare och svarskvalitet. Nedan ges några exempel på kommen-
tarer från undersökningen som kopplar till bygg- och miljöavdelningen:

- Hon hjälpte mig att söka upp tider och information samtidigt som hon tipsade om informationen på hemsidan 
där det finns mer detaljer. (Miljö)

- Det var ett starkt engagemang och intresse. (Bygg)

- En fråga lämnades obesvarad. (Miljö)

l

Sjukfrånvaron på bygg- och miljöavdelnin-
gen ska sänkas i förhållande till året 
innan.

Sjukfrånvaron har minskat från 16 till 12 %. Långtidssjukskrivning står för ca 80 % av total sjukfrånvaro. Ytterli-
gare insatser krävs innan kommunens genomsnitt på ca 8 % eller lägre nås. Det låga medarbetarantalet gör att 
enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken och att det därför kan vara svårt att dra säkra slutsatser 
baserat på enstaka års utfall.

l

VÅRA VERKSAMHETER

Förklaring

n Betyder att målet inte är uppfyllt

Betyder att målet är delvis uppfyllt

Betyder att målet är helt uppfyllt

Betyder att utvärdering inte har genomförts

u
l
l
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Tabell 18 Ekonomisk redovisning för bygg- och miljönämnden 

(tkr)
Redovisat 2018 

Kostnad
Redovisat 2018 

Intäkt
Redovisat 2018 

Netto
Budget 2018 

Nettto
Budgetavikelse 

2018
Redovisat 2017 

Netto

Summa -7 488 4 851 -2 637 -2 649 12 -3 688

VÅRA VERKSAMHETER

Bygg- och miljöavdelningen är en attraktiv 
arbetsplats där anställda trivs, utvecklas 
och är goda ambassadörer för kommu-
nen.

Verksamheten har under flera års tid haft en hög personalomsättning och höga sjukskrivningstal. Därför är det 
viktigt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på arbetsmiljö. Följande aktiviteter har genom-
förts under 2018:

Avdelningen har flyttat till nya lokaler på Frisörvägen 6. Ett mötesrum i byggnaden har  tagits i bruk som kontor 
och receptionen har byggts om till att omfatta reception och kontor. Receptionen har bemannats. Ergonomiska 
hjälpmedel i form av ståmattor och integrerade mus/tangentbordslösningar har köpts in.

Medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten visade på ett förbättrat sammanställt resultat 
jämfört med närmast föregående år (totalt index på 67 jämfört med 62 och HME på 73 jämfört med 67).

En skyddsrond med fokus på organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö har genomförts och åtgärder har tagits 
fram för att möta de identifierade behoven. Genomförda åtgärder omfattar exempelvis justering av alkolås från 
30 min till 2 h giltighetstid, samt förtydligande av ansvarsfördelning och arbetssätt. Planerade åtgärder omfattar 
installation av nya armaturer och justering av befintliga armaturer i kontorsrummen, samt byte till dagsljusbe-
lysning i dessa.

u

100 procent budgetföljsamhet. Budget följs enligt prognos på avdelningsnivå. Exempel på avvikelser på enhetsnivå ges nedan:

Intäkten från bygglovsärenden blev lägre än väntat under senare delen av året, men detta uppvägs av en 
relativt stor intäkt från byggsanktionsärenden. Intäkten från livsmedelskontrollsärenden blev lägre än förväntat 
på grund av en felbedömning i budgetarbetet. Intäkten från miljö&hälsoskyddsärenden blev högre än förväntat, 
på grund av retroaktiv debitering av årsavgifter för föregående år.

Personalkostnaden blev, till följd av sjukskrivningar, personalomsättning och omfördelning av resurser, högre 
än väntat för miljö- och hälsoskyddsenheten och lägre än väntat för livsmedelsenheten.

Icke budgeterade kostnader tillkom i samband med flytt och därtill kopplad ombyggnation, samt uppgradering 
av IT-system.

l
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Revision
Enligt kommunallagen granskar revisorerna all verksamhet 
som bedrivs av styrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar, ge-
mensamma nämnder, enskilda förtroendevalda i dessa organ 
utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Genom utsedda 
lekmannarevisorer granskar revisorerna även den verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag. 

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

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

Årets revisionsinsatser
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits inom kommun-
styrelsens och nämndernas ansvarsområden, den gemensam-
ma nämnden mellan Region Jämtland/Härjedalen och länets 
kommuner för inköp av sjukvårdsprodukter samt den för 
alla länets kommuner gemensamma nämnden för upphand-
lingssamverkan. Genom lekmannarevisorerna har vi granskat 
verksamheten i Krokomsbostäder AB och Jämtidrottsthallen 
i Ås AB. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revi-
sionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Revisionen för år 2018 har omfattat bland annat 
följande granskningsinsatser: 

 
• Uppföljande granskning av kompetensförsörjning
• VA – underhåll och planering
• Insatser enligt LSS
• Uppföljning av granskningar 2014–15

• Grundläggande granskning avseende intern kontroll
• Bokslutsprocessen, påbörjas 2018 och slutförs 2019
• Övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder 
• Delårsrapport 2018 
• Årsredovisning 2018 

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

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

Under året har vi träffat fullmäktiges presidium vid två 
tillfällen för ömsesidigt erfarenhetsutbyte samt träffat kom-
munstyrelsen och nämnder för genomgång av deras ansvars-
utövande. Vi har även deltagit i revisionsutbildningar och 
aktiviteter som vi bedömt vara av vikt för att vi ska utföra 
vårt revisionsuppdrag på bästa sätt. Vi har som ett led i detta 
arbete genomfört studiebesök inom näringslivsavdelningen 
och tagit del av information kring bedriven verksamhet. 

Vi sammanfattar årets granskning av kommunen i revi-
sionsberättelsen och för Krokomsbostäder AB och Jämt- 
idrottshallen i Ås AB i granskningsrapporter. I vårt gransk-
ningsarbete har vi biträtts av KPMG AB. 

Ekonomisk redovisning
Under året har vi disponerat vårt anslag enligt följande:
• Budget   2018 1 074 000
• Kostnad 2018 1 004 300 

• Budget   2017 1 049 000
• Kostnad 2017 1 048 000
• Budget   2016 1 021 000 
• Kostnad 2016 1 024 000

VÅRA VERKSAMHETER
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Tabell 19 Ekonomisk redovisning för Gemensam nämnd för upphandling

(tkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018

Summa intäkter 6 018 6 159 6 766 7 745

Summa kostnader 6 018 6 159 6 766 7 745

Resultat 0 0 0 0

Investeringar 0 0 0 0

Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för upphand-
lingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps 
frekvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av de flesta 
samverkande kommunerna. Upphandlingskontoret utför även 
på uppdrag och mot särskild debitering kommunspecifika 
upphandlingar samt kvalitetssäkring av både förfrågningsun-
derlag och anbudsutvärderingar.

Viktiga händelser under året
Under hösten 2018 har det genomförts utbildningar för att 
höja kompetensen rent generellt men även mot vissa områ-
den för både vår egen personal men även för anställda i våra 
ägarkommuner. Enheten har genomfört en översyn av upp-
handlingsprocessen tillsammans med en processkartläggare. 
Arbetet slutfördes under hösten 2018. Det har även genom-
förts ett projekt gällande översyn av upphandlingskontorets 
webb, projektet är avslutat och berörda parter är informerade. 
Dessutom har kontoret deltagit i projektet Hållbar upphand-
ling (kravställning gällande socialt ansvarsfull upphandling), 
GDPR samt projektet inköpsstyrning. Det har genomförts 
kontinuerliga möten i Centrala upphandlingsgruppen (CUG) 
och Lokala upphandlingsgrupper i resp. kommun, för att dis-
kutera gemensamma intresseområden. Upphandlingskontoret 
har besökt samtliga kommundirektörer, ledningsgrupper och 
politiker med syftet att få synpunkter på kontorets verksamhet 
samt diskutera gemensamma problemställningar. Vidare har 
kontoret medverkat vid näringslivsfrukostar och genomfört 
en anbudsskola hos en kommun för att få ökat deltagande vid 
upphandlingar från små och medelstora företag. Det har även 
genomförts utbildningar för nya chefer i två kommuner.
Två avtalscontrollers har anställts med tidsbegränsade anställ-
ningar, för att driva arbetet med uppföljning av gällande avtal, 
avseende avtalstrohet, volymer, kvalitet mm. En utredning har 
genomförts under året. ”Utvärdering av Gemensam nämnd 
för upphandlingssamverkans arbete”, där en extern konsult 
har genomfört utvärderingen. Rapporten är presenterad vid 
nämndens möte i september 2018 samt är levererad till samt-
liga ägarkommuner. Utifrån rapporten har upphandlingskon-
toret gjort en handlingsplan som har levererats till samtliga 
kommuner.

Årets resultat 
Upphandlingskontorets nöjdkundindex och kvalitetsindex har 
sjunkit något jämfört med tidigare år. En starkt bidragande or-
sak till denna minskning bedöms vara Upphandlingskontorets 

mycket stora personalomsättning. Lokala upphandlingsgrup-
per är ett för enheten prioriterat område och glädjande är att 
antalet ökar gentemot tidigare år. Likaså är antalet genomför-
da näringslivsträffar ett prioriterat område och även här ökar 
antalet genomförda träffar relaterat till tidigare år.

Ekonomi
Upphandlingskontorets resultat är ett nollresultat i enlighet 
med upprättat samarbetsavtal. Återbetalning med xxx tkr har 
gjorts. 

Indikatorer
Resultaträkning Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 
Kvalitetsindex 72 72 81

Nöjdkundindex 72 66 77

Antal ramavtalsupphandlingar 15 22 8 (15/7)*

Antal uppdragsupphandlingar 55 47 45(20/14)*

Antal besök lokala upphand-
lingsgrupper

5 7 7

Antal näringslivsträffar 6 11 9

Antal överprövningar 6 1 1

Upphandlingskontorets nöjdkundindex och kvalitetsindex har 
ökat något jämfört med tidigare år.

Framtid 
Upphandlingskontoret fortsätter att arbeta med kompetensut-
veckling för egen personal och anställda i ägarkommunerna. 
Målsättningen är att även framledes testa andra upphandlings-
former (utöver förenklat förfarande och öppet förfarande), 
såsom förhandlat förfarande, dynamiskt inköpssystem och 
konkurrenspräglad dialog. Under 2018 har en del åtgärder 
påbörjats gällande framtagen handlingsplan ”utvärdering av 
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan”. Det arbetet 
kommer att fortsätta under 2019. Det finns ett behov av att 
förbättra processen gällande upphandling, inom både den 
politiska ledningen, tjänstemannaledning och kontaktpersoner 
och sakkunniga. På uppdrag av kommundirektörerna har det 
skapats en strategigrupp som i huvudsak kommer att bestå av 
ekonomichefer, stabschefer från resp. kommun och upphand-
lingskontoret. Första mötet är planerat till februari 2019.

Upphandlingskontorets resultat är ett nollresultat i enlighet med upprättat samarbetsavtal. Samtliga vakanser är tillsatta.

VÅRA VERKSAMHETER

Gemensam nämnd för upphandling



Årsredovisning 2017         71

Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda, Östersunds och 
Åre kommuner. Förutom gymnasieskola och gymnasiesär-
skola ingår i förbundets verksamhet även vuxenutbildning, 
uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt Kval-
ificerad Vuxenutbildning.

Resultat och finansiell ställning
För år 2018 redovisar förbundet ett  underskott med 5,2 mnkr, 
att jämföras med ett budgeterat nollresultat. Resultatet påver-
kas av ett stort intäktsbortfall på cirka 10 mnkr då antalet 
elever inför hösten minskade drastiskt, samt en kraftig ökning 
av pensionsskulden med 11 mnkr.

Enligt ägardirektiv 2018 fick förbundet räkna upp elev-
platspriserna med i genomsnitt högst 2,4 procent. Förbundet 
fick därutöver ett effektiviseringskrav på 1 procentenhet, 
vilket innebar att elevplatspriserna fick räknas upp med max 
1,4 procent, vilket är 0,5 procent lägre än 2017.

Viktiga händelser under året
Som brukligt har många av förbundets elever deltagit i in-
ternationella utbyten och gjort praktik utomlands. Förbundet 
har tilldelats cirka 2,5 mnkr av Erasmus plus för kommande 
mobilitetsprojekt i Europa.

Skolinspektionen har undersökt hur direktionen för Jämt-
lands Gymnasieförbund styr gymnasieskolan mot de nationel-
la målen. Inspektionen har lyft fram förbundet som det goda 
exemplet bland ett trettiotal granskade skolhuvudmän.

Yrkesprogrammen ökade medan de högskolförberande 
programmen minskade något. Introduktionsprogrammen 
minskade mer än väntat.

I samråd med branscherna startade förbundet flera olika 
yrkespaket för nyanlända med syfte att stödja en etablering 
på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Paketen omfattar ett 
sextiotal elever under läsåret 2018/19.

Förbundet hade ungefär femhundra studerande inom den 
kommunala vuxenutbildningen, främst inom Yrkes Vux och 
svenska för invandrare.

Förbundet ingick ett samarbete med Skolverket för att 
utveckla nyanländas lärande, bland annat genom språkut-
vecklande arbetssätt, och tilldelades 4,6 mnkr i statsbidrag för 
ändamålet.

Verksamheten i Östersund beräknas växa under den 
närmaste femårsperioden. Förbundet har därför tecknat avtal 
om förhyrning av en ny skolbyggnad på campusområdet i 
Östersund från hösten 2019. I Åre har det tagits fram en plan 
för anpassningar och förbättringar av befintliga lokaler inför 
läsåret 2019/20.

Direktionens initiativ att utveckla elevsociala aktiviteter 
och förstärkt elevdemokrati har medfört att en elevkår och 
flera demokratiska föreningar har bildats på Jämtlands Gym-
nasium Wargentin. 

Andelen lärare med legitimation har ökat till 89,1 procent. 
Bristen på vissa yrkeskategorier har successivt ökat.

Måluppfyllelse
Tre av sju mätbara resultatmål som är kopplade mot förbun-
dets uppdrag i förbundsordning och ägardirektiv, samt 13 av 
de 16 målen för utbildningsverksamheten, är helt eller delvis 
uppfyllda.

Utifrån medlemskommunernas förhållandevis låga stan-
dardkostnader för gymnasieutbildning– i relation till redovi-
sade utbildningsresultat – bedöms lagregler om god ekono-
misk hushållning att vara uppfyllda.

När det gäller den finansiella delen med ett underskott på 
5,2 mnkr, bedöms att kraven för god ekonomisk hushållning 
för förbundets räkning ej vara uppfyllda. 

Tabell 20 Ekonomisk redovisning Jämtlands gymnasieförbund

Resultaträkning 2018 2017
Kommunbidrag Krokom 71,2 62,9

Kommunbidrag övriga 341,3 303

Intäkter 198,5 200,5

Kostnader -604,4 -554

Avskrivningar -11,8 -10,9

Verksamhetens netto -5,2 1,5

Finansnetto 0 0

Resultat -5,3 1,4

Balansräkning 2018 2017
Tillgångar

Anläggningstillgångar 28,8 27,5

Omsättningstillgångar 104 90,1

Summa tillgångar 132,8 117,6

Eget kapital 9,3 14,5

- därav årets resultat -5,3 1,4

Avsättningar 37,7 25,8

Skulder
Långfristiga 0 0

Kortfristiga 85,9 77,3

Summa skulder 132,8 117,6

Elevkostnader 2018 2017
Elever i egna skolor 53,4 47,0

Elever i övr skolor 14,7 13,5

S:a elevplatskostnad 68,1 60,5

Inackorderingsbidrag 0,8 0,8

Skolskjutsar o övrigt 2,3 1,6

Summa 71,2 62,9

Elevantal genomsnitt 2018 2017
Elever i egna skolor 462 427

Elever i andra kommuner 14 17

Elever i friskolor 101 97

Summa 577 541

VÅRA VERKSAMHETER
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Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund
Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund 
bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, 
Ragunda och Härjedalens kommuner.  Syftet med förbundet 
är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal rädd-
ningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksam-
heten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egen-
dom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Krokoms 
ägarandel är för närvarande drygt 14 procent. Förbundet har 
till uppgift att svara för medlemskommunernas räddnings-
tjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter.

Resultat och finansiell ställning
Förbundet redovisar ett positivt resultat med 1,7 mnkr. Detta 
är i nivå med prognosen i delårsrapporten, och bättre än bud-
get som var ett nollresultat.

Viktiga händelser under året
De enskilt största händelserna under året var de hektiska 
sommarveckorna när ett antal skogsbränder härjade i områ-
det. Nu pågår utvärderingar i olika former för alla i förbundet. 
Det sker genom enkät till anställda i förbunden, genom träffar 
på befälsnivå för de större händelserna och vi deltar i både 
regionala och nationella utvärderingar. Vi har efter bränderna 
inlett ett samarbete med Storstockholms brandförsvar där ett 
trettiotal personer från förbundet genomfört introduktion i 
stabsarbete. MSB anser att förbundet gjorde ett mycket bra 
arbete med släckinsatserna och även regeringen har visat sin 
uppskattning både via uppvaktning och brev.

Det har varit en fortsatt hög personalomsättning gällande 
räddningstjänstpersonal i beredskap men året slutade med 
att fler börjat än slutat. Trots detta är det ändå en besvärlig 
situation med all kompetens som försvinner och med alla de 
resurser som krävs för grundutbildning av nya brandmän.  
Rekrytering till operativa tjänster fortsätter vara en utmaning. 
Det gäller både brandmän och brandingenjörer. Detta är ett 
nationellt bekyummer att personalförsörjningen inte överens-
stämmer med behoven för dessa yrkesgrupper.

Under året har all operativ personal försetts med nya larm-
kläder, både vid insatser i skog och vid uppdrag som kräver 
högre standard på utrustningen. Förbundets förebyggande 
verksamhet har under 2018 haft en mycket hög arbetsbelast-
ning. Detta har krävt tuffa prioriteringar av verksamheten och 
resulterat i att tillsynsmålen inte heller nåtts under 2018.

I den process som ett försäkringsbolag fört mot förbundet 
gällande vårdslöshet vid en brand i Östersund 2014 ansåg 
tingsrätten att förbundet inte uppträtt vårdslöst och vi fria-
des från stämningen i sin helhet. Hovrätten har senare givit 
tillståndsprövning i målet, vilket innebär att frågan inte ännu 
är avgjord.

En organisationsöversyn skall inledas under 2019 och 
anpassa verksamheten utifrån gällande förutsättningar, både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. En ny direktion skall 
introduceras och kommer aktivt att delta i arbetet med ett nytt 
handlingsprogram för mandatperioden.

Mål och måluppfyllelse
Av förbundets sex inriktningsmål uppfylls två helt och fyra 
delvis. Bland effektmålen är det fyra mål som inte uppfylls 
medan övriga 16 mål uppfylls helt eller delvis.

Tabell 21 Ekonomisk redovisning för Räddningstjänstförbundet
Resultaträkning 2018 2017

Kommunbidrag Krokom 17,9 17,5

Kommunbidrag övriga 110,4 106,5

Intäkter 76,1 8

Kostnader -195,2 -124

Avskrivningar -6,8 -5,5

Verksamhetens netto 2,3 2,5

Finansnetto -0,6 -0,6

Årets resultat 1,7 1,9

Balansräkning 2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar 55,8 50,9

Omsättningstillgångar 51,9 39,4

Summa tillgångar 107,7 90,3

Eget kapital 13,6 11,9

- därav årets resultat 1,7 1,9

Avsättningar 25,3 22,1

Skulder

Långfristiga 5,3 6,4

Kortfristiga 63,6 49,8

Summa skulder och eget kapital 107,7 90,3

VÅRA VERKSAMHETER
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Krokomsbostäder AB
Krokomsbostäders uppdrag är att på affärsmässiga villkor 
tillhandahålla bostäder och lokaler av bra kvalitet, med god 
service och boendemiljö både ute och inne till enskilda perso-
ner, företag och offentlig sektor. Bolaget ska tillsammans med 
kommunen och andra samhällsaktörer på ett tydligt sätt vara 
med och stärka kommunens attraktionskraft.

Ekonomiska mål
Bolagets tillämpar sedan 2013 redovisningsreglerna enligt 
komponentredovisning (K3). Bolaget fick under 2016 nya 
ekonomiska mål att förhålla sig till i ägardirektivet som ska 
gälla för perioden 2016–18. Målen är:
• En genomsnittlig direktavkastning för de tre åren om 

lägst fem procent. Där direktavkastningen definieras som 
kvoten mellan driftnetto under ett år och fastighetstill-
gångarnas bedömda marknadsvärde

• Bolagets soliditet ska vara lägst 10 procent. Där soliditet 
definieras som synligt eget kapital i procent av balansom-
slutning.

• Bolagets belåningsgrad får högst vara 70 procent. Där 
belåningsgrad definieras som bolagets lån i förhållande 
till fastigheternas bedömda marknadsvärde 

Direktavkastningen för 2018 blev 4,89 procent (4,84 %), detta 
beräknat på bolagets totala intäkter minus direkta drift- och 
underhållskostnader, fastighetsskatt/-avgift dividerat med för-
valtningsfastigheternas marknadsvärde. För perioden 2016-
2018 har bolaget haft en direktavkastning i genomsnitt på 
5,05 procent, beräknat på fastigheternas marknadsvärde vid 
ingången till perioden. Soliditeten har för 2018 minskat mar-
ginellt från 17,7 procent till 17,6 procent. Vid beräkning av 
soliditeten för 2017 och 2018 har inte ersättningsfonden för 
branden Tors- och Lokes väg tagits med i beräkningen, detta 
då ersättningsfonden kommer minska anskaffningskostnaden 
för det hus som håller på att byggas som ersättning för det hus 
som brann ned i Ås under 2014. Under kommande år räknar 
bolaget med att nyproduktion kommer sänka soliditeten något 
men att den kommer klart överstiga 10 procent.

Belåningsgraden var vid utgången av räkenskapsåret 58,6 
procent (55,9). Belåningsgraden kommer fortsätta att öka 
under kommande år på grund av planerad nyproduktion.  

Viktiga förhållanden och händelser 
Investeringar
Under 2018 förvärvades fastigheten Rösta 2:6 m.fl i centrala 
Ås av Krokoms kommun för att möjliggöra nyproduktion av 

hyresrätter i Ås. I slutet av maj 2018 tecknades ett entrepre-
nadkontrakt om att låta uppföra två stycken flerbostadshus 
innehållande 22 lägenheter på aktuella fastigheter med inflytt-
ning till vecka 25, 2019.

För att få en renare, smidigare och framför allt miljövän-
ligare renhållning har nya avfallsstationer byggts i stiftelse-
området i centrala Krokom under 2018. Tidigare sopkärl har 
ersatts av behållare som delvis är nergrävda i jorden. Förutom 
brännbara sopor kan hyresgästerna källsortera tidningar, plast- 
och pappersförpackningar samt glas och metallförpackningar

Underhåll
Under 2018 har följande större underhållsåtgärder gjorts på 
fastighetsbeståndet: Iordningställande av f.d Swedbanks lokal 
i Krokom till ny hyresgäst. Renovering i varierande omfatt-
ning av ca 220 st lägenheter, utvändig målning av flerbostads-
hus med tillhörande komplementbyggnader på Bäckebovägen 
i Änge, utbyte av garageportar Slingervägen i Nälden, Smed-
jevägen/Grönsväg i Krokom. Iordningställande för famil-
jecentralen på Blomstergården. Vidare har en stor satsning 
gjorts på att förbättra utemiljöerna i Krokom. Utöver detta har 
en rad mindre underhållsinsatser gjorts i form av utvändig och 
invändig målning, asfalteringar samt åtgärder för att minska 
energiåtgången och förbättra fastigheternas driftnetto. Det 
totala underhållet, både planerat underhåll och akut underhåll 
i form av reparationer, har minskat något från 228 kronor år 
2017 till 208 kronor per kvadratmeter år 2018. 

Taxeökningar
Den 1 januari 2018 höjdes renhållningstaxan i Krokoms kom-
mun med 5,4 procent.

Väsentliga avtal
Inga väsentliga avtal har tecknats under året.

Ränteutveckling
Den genomsnittliga bruttoräntan på bolagets lån minskade 
med 0,60 procentenheter till 0,34 procent. Vid räkenskaps-
årets slut var bolagets snittränta 0,36 procent vilket var fyra 
räntepunkter högre än föregående år. Ett lån om 100 mnkr 
omsattes i mitten av september och fördelades då på två lån 
om 50 mnkr, det ena bands i 44 månader till 0,41procent i 
ränta medan det andra bands till 0,71 procent i 62 månader. 
Då marknadsräntorna har varit och är väldigt låga så är det 
bolagets bedömning att snitträntan kommer öka något till 
slutet av 2019. Utöver ränta har 0,4 procent i borgensavgift 
betalats till Krokoms kommun på bolagets genomsnittliga 
låneskuld, totalt 1 200 tkr.  
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Uthyrning och vakanser
Lägenhetsbeståndet består av 1 113 lägenheter samt 111 bo-
städer i äldreboenden, totalt 1 224 bostäder, vilket är två färre 
än föregående år. Detta då två lägenheter har omklassificer-
ats från lägenhet till uthyrningsrum samt att en lägenhet har 
avyttrats under året, vidare har en lokal omklassificerats till 
lägenhet. Antalet lediga lägenheter uppgick vid årets slut till 
nio stycken motsvarande 0,74 procent av lägenhetsbeståndet 
vilket är två stycken fler än 2017. Antalet avflyttningar har 
minskat från 217 stycken år 2017 till 184 stycken år 2018.

Hyresförhandling
För 2018 höjdes hyrorna i genomsnitt med 0,90 procent 
och samtliga bilplatser inklusive garage med 10 kronor per 
månad. Under november 2018 förhandlade bolaget fram en 
genomsnittlig hyreshöjning för år 2019 med 1,65 procent och 
oförändrad avgift för samtliga bilplatser inklusive garage. 

Förväntad utveckling och riskfaktorer
Ränteutveckling
I och med att reporäntan höjdes för första gången sedan 2011 
nu i början på 2019 så tror bolaget att marknadsräntorna 
kommer fortsätta uppåt men i en långsam takt. Reproräntan 
är nu -0,25 procent och en prognos från Riksbanken säger 
att den kommer vara runt 0 procent vid kommande årsskifte. 
Krokomsbostäder har ett rörligt lån på 30 mnkr medan övriga 
270 mnkr är bundna uppdelat på fyra olika lån. I maj 2019 
ska bolaget omsätta ett lån på 100 mnkr som är bundet till 
0,41procent i ränta. Vid omläggning av detta lån så kommer 
det innebära att bolagets snittränta ökar något men prognosen 
är att bolagets snitträntan blir lägre än 0,5 procent även år 
2019. 

Vakansgrad
Antalet lediga lägenheter vid årsskiftet var nio stycken och i 
mars 2019 har bolaget sjutton lediga lägenheter. Då bolaget 
fått meddelande om att Migrationsverket avser att säga upp 
sina 46 förhyrda lägenheter till sommaren så kommer antalet 
vakanta lägenheter att öka rejält. Krokomsbostäder har idag 
2002 registrerade kunder i bostadskö och kötiden för att få en 
lägenhet i Åsområdet är nu mer än tre år. I Krokom överstiger 
kötiden två år på större lägenheter medan mindre lägenheter 
kan gå att hyra med något kortare kötid. Takten på nya sökan-
de har dock minskat men då det är få som försvinner från kön 
på grund av inaktivitet så är antalet sökande fortsatt stort. En 
del av de sökande är redan hyresgäster hos bolaget men som 
är med i kön i den händelse de behöver en större eller mindre 
lägenhet vid ett senare tillfälle. 

Sammantaget är det bolagets prognos att vakansgraden 
kommer öka till cirka tre procent innan slutet av 2019 då de 
lägenheter som blir lediga inte matchar efterfrågan som finns 
bland merparten av dem som står i bostadskön. 

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

är fortsatt hög och bedöms ligga på en hög nivå fram tills 
halvårsskiftet 2019 då hyresvakanserna bedöms öka något 
efter Migrationsverket avetablering i kommunen. För att råda 
bot på den ökande bostadsbristen arbetar bolaget aktivt med 
att arbeta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva 
områden, bolaget planerar bland annat för att kunna nypro-
ducera tre stycken flerbostadshus med cirka sextio lägenheter 
i kvarteret Freja i centrala Ås. Detaljplanen är antagen av 
kommunfullmäktige och vann laga kraft den 20 juni 2018.  
Vidare framskrider planprocessen avseende flerbostadshus 
innehållande 40–60 lägenheter vid Sjövillan i södra Ås. Det 
projekt som ligger närmast i tiden är dock förvärv av mark av 
Krokoms kommun i centrala Krokom, där bolaget avser att 
nyproducera minst tre stycken flerbostadshus i ett plan med 
minst tolv mindre lägenheter.

Energi och miljö
Energikostnaderna har ökat med ca 1,8 mkr under 2018. Detta 
trots att den faktiska energiförbrukningen tack vare genom-
förda energieffektiviseringar minskade under året. Det som 
dirivit upp energikostnaderna är dels att nätavgifterna blivit 
högre men framför allt att det rörliga elpriset steg väldigt 
kraftigt under året och att bolaget köper all sin el till rörligt 
pris. Samtliga genomförda energisparåtgärder och mer speci-
ficerad förbrukning redovisas i bolagets energibokslut.

Medarbetare
Anställda
Vid årsskiftet var fyrtio personer anställda, den totala syssel-
sättningen var 37,5 heltidstjänster vilket är två personer färre 
samt 1,25 heltidstjänster mindre jämfört med föregående år. 

Sjukfrånvaro och frisktal
Sjukfrånvaron under året var 4,0 procent (8,6 %). Korttids-
frånvaron har för året minskat rejält från 2,93 procent till 1,42 
procent och långtidsfrånvaron har också minskat rejält från 
5,7 procent till 2,54 procent.

Tabell 22 Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
Resultaträkning 2018 2017

Intäkter, tkr 107 645 105 813

Resultat efter finansiella poster, tkr 8 092 6 742

Balansomslutning, tkr 412 871 397 643

Eget kapital, tkr 72 736 70 230

Avkastning eget kapital,  % 11,1 9,6

Avkastning totalt kapital,  % 2,50 2,69

Soliditet,  % 17,6 17,7

Vakanser, kr/kvm 24,48 20,76

Långfristiga lån,  kr/kvm 2 984 2 981

Bostäder, st 1 224 1 226

Yta bostäder, kvm 76 112 76 193

Lokaler, st 160 159

Yta lokaler, kvm 24 412 24 460

Garage, st 143 140

Bilplats/carport, st 1 058 1 068

VÅRA VERKSAMHETER
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Driftsredovisning
 
 
(tkr)

Redovisat 
2018

Kostnad

Redovisat 
2018 
Intäkt

Redovisat 
2018
Netto

Budget 
2018
Netto

Budgetav- 
vikelse 2018

Redovisat 
2017
Netto

Kommunfullmäktige/revision -2 853 -2 853 -2 755 -98 -2 746

Valnämnd -596 293 -303 -300 -3 -31

Revision -1 013 0 -1 013 -1 074 61 -1 048

Överförmyndare -2 105 -59 -2 164 -2 860 696 -1 730

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen -2 222 0 -2 222 -2 362 140 -2 231

Gemensamma verksamheter -59 889 21 021 -38 867 -39 990 1 122 -37 032

Kommunikation -3 182 225 -2 957 -3 440 483 -3 172

Näringslivsavdelningen -16 859 2 671 -14 189 -14 507 319 -13 799

Övrigt -16 039 6 470 -9 569 -13 095 3 526 -15 089

Summa -98 191 30 387 -67 804 -73 394 5 590 -71 323

Räddningstjänst -18 023 0 -18 023 -18 400 377 -17 681

Gymnasieförbund -73 312 192 -73 120 -66 000 -7 120 -64 490

SOCIALNÄMND

Administration -12 948 1 356 -11 593 -22 033 10 440 -13 880

Individ/familjeomsorg -67 720 18 159 -49 562 -45 756 -3 806 -45 950

Beställarenheten -5 971 42 -5 929 -5 612 -317 -5 353

Legitimerad personal -27 133 1 840 -25 293 -24 234 -1 059 -24 489

Särskilt boende -91 250 8 972 -82 279 -77 668 -4 611 -74 970

Hemtjänst -63 108 4 410 -58 697 -59 494 796 -61 594

Stöd och service -105 336 13 015 -92 321 -83 200 -9 121 -91 526

Integration -29 100 26 708 -2 392 -223 -2 169 1 098

Summa -402 566 74 501 -328 065 -318 219 -9 846 -316 664

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Administration -6 823 47 -6 776 -6 681 -95 -6 509

Övergripande BUN -1 131 3 -1 128 -1 862 735 -2 095

Barnomsorg -127 130 27 165 -99 965 -97 547 -2 418 -92 748

Grundskola inkl SYV & särskola -207 383 23 045 -184 339 -185 749 1 411 -180 925

Kulturskola -4 537 932 -3 605 -3 686 81 -4 101

Bibliotek -5 996 569 -5 427 -5 584 157 -5 406

Kultur /Turism 0 0 0 0 0 0

Idrott 0 0 0 0 0 0

Integration -7 525 4 026 -3 499 -3 853 354 -4 283

Summa -360 525 55 787 -304 739 -304 963 224 -296 066
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Driftsredovisning (forts)
Redovisat 

2018
Kostnad

Redovisat 
2018 
Intäkt

Redovisat 
2018
Netto

Budget 
20178
Netto

Budgetav- 
vikelse 2018

Redovisat 
2017
Netto

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Fastighetsenheten -116 893 22 739 -94 154 -92 334 -1 820 -83 877

Renhållning -16 502 16 502 0 0 0 0

Vatten- och avloppsverksamhet -24 473 24 473 0 0 0 0

SABY service -62 532 11 398 -51 134 -50 982 -152 -52 341

Övriga SABY verksamheter -2 907 206 -2 701 -3 808 1 107 -3 558

Torsta-Rösta -8 266 9 175 909 -200 1 109 -396

Summa -231 573 84 493 -147 080 -147 324 244 -140 172

Bygg- och miljönämnd -7 488 4 851 -2 637 -2 649 12 -3 688

GEMENSAMMA ANSLAG

Förfogandeanslag 0 444 -444 0

Lönereserv 0 -1 857 1 857 0

Ej verksamhetsanknutet -2 031 3 554 1 522 2 487 -964 4 406

Återbetalning försäkringspremier 0 0 0

Interna poster 105 550 -32 679 72 871 72 418 453 70 879

Pensionskostnader -57 572 -57 572 -58 031 459 -54 965

Semesterlöneskuld 146 150 -500 646 2 562

EPIR energiprogram 0 0 0

Drift större byggprojekt 0 0 0

Avyttring/rivning av anläggningstillgång 0 0 660

Summa gemensamma anslag 46 093 -29 125 16 968 14 961 2 007 23 542

Summa verksamhetskostnader -1 152 148 221 319 -930 829 -920 151 -10 678 -892 097
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KOMMUNEN KONCERNEN

Verksamhet 
(belopp i mnkr)

Not Bokslut
2018

Budget 
2018

Avvikelse 
mot budget

Bokslut
2017

Bokslut 
2016

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Intäkter 1 221,3 251,4 -30,1 261,7 271,2 327,0 325,0

Kostnader 1 -1 152,1 -1 171,5 19,4 -1 153,8 -1 122,4 -1236,6 -1 193,0

Avskrivningar 2–3 -38,1 -45,0 6,9 -46,6 -37,1 -55,2 -62,6

RESULTAT 1

Verksamheternas nettokostnad -968,9 -965,1 -3,8 -938,7 888,3 -964,8 -930,6

KOMMUNALSKATT

Skatteintäkter 4 655,3 657,3 -2,0 638,1 614,1 655,3 638,1

Generella statsbidrag och utjämning 4 315,3 315,3 0,0 304,5 278,4 315,3 304,5

Resultat efter kommunalskatt 1,7 7,5 -5,8 3,9 4,2 5,8 12,0

FINANSIELLA

Intäkter 5 4,0 -8,1 12,1 3,0 3,2 2,8 1,9

Kostnader 5 -4,7 2,6 -7,3 -5,8 -4,4 -5,8 -8,7

RESULTAT 2

Resultat före extraordinära kost-
nader/intäkter

 
1,1

 
2,0

 
-1,0

 
1,1

 
3,0

 
2,8

 
5,2

KOSTNADER/INTÄKTER

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Avsättning

Disp ur resultatutjämningsreserv

ÅRETS RESULTAT 6 1,0 2,0 -1,0 1,1 3,0 2,8 5,2

Resultaträkning

NYCKELTAL Bokslut
2018

Budget 
2018

Bokslut
2017

Bokslut 
2016

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Utdebitering (kr/skkr) 22,17 22,17 22,17 22,17 22,52 22,52

Intäkter i andel av kostn 19% 21% 23% 24% 26% 27%

Resultat 1 i andel av skatt/bidrag 100% 99% 100% 100% 99% 99%

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

Årets resultat i andel av totala intäkter 
Finansiellt mål = 1% (kommunen)

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

Årets resultat i andel av skatteintäkterna 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,6%

VÅRA RÄKENSKAPER  
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Balansräkning
KOMMUNEN KONCERNEN

(belopp i mnkr) Not 2018 2017 2016  2018 2017
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 2 692,5 658,0 656,6 1058,6 1021,1

Inventarier 3 33,5 29,0 23 46,1 40,2

Summa materiella anläggningstillgångar 726,0 687,0 679,6 1104,7 1061,3

Finansiella anläggningstillgångar

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

Långfristiga fordringar 7 15,3 15,9 16,5 29,1 35,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 41,3 41,9 42,5 49,5 55,5

Summa anläggningstillgångar 767,3 728,9 722,3 1154,2 1116,8

Omsättningstillgångar

Förråd mm. 0,2 0,3

Fordringar 8 77,0 68,6 90,3 95,0 81,2

Kassa och bank 9 54,7 82,4 54,0 60,1 88,7

Summa omsättningstillgångar 131,7 151,0 144,3 155,3 170,2

Summa tillgångar 899,0 879,9 866,4 1309,5 1287,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 6 389,5 388,4 385,4 467,0 461,7

Årets förändring av eget kapital 6 1,0 1,1 3,0 2,8 5,2

Summa eget kapital 390,5 389,5 388,4 469,8 466,9

Avsättningar

Avsättning för pensioner 15 60,7 55,4 51,5 70,8 63,0

Avsättning för återställande av deponier 6,0 5,5 4,3 6,0 5,5

Skulder

Långfristiga skulder 11 267,8 255,9 255,9 568,6 556,8

Kortfristiga skulder 10 174,0 173,6 166,3 194,3 194,8

Summa skulder 441,8 429,5 422,2 762,9 751,6

Summa skulder och eget kapital 899,0 879,9 866,4 1309,5 1287,0

Ställda panter och ansvarsförbindelser mm

Borgensåtaganden 12 309,6 309,7 310,4 9,6 9,7

Ansvarsförbindelser pensioner 13 384,1 403,0 409,2 384,1 403,0

Framtida årliga förfallobelopp leasing 14 6,4 6,7 6,8 6,4 6,7

Villkorat ägartillskott

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

NYCKELTAL

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

Lån till anläggningstillgångar 35% 35% 35% 49% 50%

Soliditet (långsiktig betalningsförmåga) 43% 45% 45% 36% 36%

Soliditet inkl ansvarsförbindelse för pensioner 1% -2% -2% 7% 5%

*
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Kassaflödesanalys
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Likviditet från resultaträkningen

Årets resultat
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Förklaring till diagrammet

Diagrammets nedre kurva visar årets resultat och den övre 
kurvan är rensad från transaktioner som inte är in- eller ut-
betalningar, t ex avskrivningar. Den visar hur resultatet förbättrar 
likviditeten. Likviditetstillskotten har möjliggjort amortering av lån 
och investeringar.

KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2018 2017 2016 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat från resultaträkningen 1,0 1,1 3,0 2,8 5,2

Justering för av- och nedskrivningar 38,1 46,6 37,1 55,2 62,6

Justering för gjorda avsättningar 5,3 3,9 2,3 7,8 4,5

Justering för ianspråktagna avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2,3 0,6 -1,4 8,8 4,9

Medel från löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapitalet (delsumma) 46,7 52,2 41,0 74,6 77,2

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 8 -8,4 21,7 -11,5 2,3 22,8

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

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 10 0,4 7,3 4,7 -0,5 2,9

38,7 81,2 34,2 76,5 102,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 2-3 -77,0 -55,1 -94,7 -100,4 -89,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2-3 0,1 1,7 1,1 1,3 2,4

Investering i finansiella anläggningstillgångar 7 -0,1

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 7

-76,9 -53,4 -93,7 -99,1 -87,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 11 10,0 0,0 62,2 10,0

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

Ökning långfristiga fordringar 7 -0,5

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

10,5 0,6 62,3 10,1 0,4

ÅRETS KASSAFLÖDE -27,7 28,4 2,8 -12,5 16,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 9 82,4 54,0 51,2 100,5 84,2

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

-27,7 28,4 2,8 -12,5 16,3
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Noter
NOT 1 Externa kostnader/intäkter i verksamheterna

KOMMUNEN

Kostnad Intäkt Resultat Budget Avvikelse

Saldo enligt driftredovisning: -1 152 148 221 319 -930 829 -920 151 -10 678

KONCERNEN

Gymnasieförbundet 17,2 % -104 310,0 105 449,0 1 139,0

Räddningstjänstförbundet 14,3 % -27 848,0 29 155,0 1 307,0

Krokomsbostäder 100 % -88 919,0 107 645,0 18 726,0

Avgår koncerninterna poster 136 576,0 -136 576,0 0,0

delsumma förbund och bolag -84 501,0 105 673,0 21 172,0

Koncernens externa -1 236 649,0 326 992,0 -909 657,0

INTÄKTSFÖRDELNING KOMMUNEN 2018 2017 Ändring (%)

Skatter och bidrag

Skatter 655,3 638,1 2,7%

Utjämning 315,3 304,5 3,5%

Summa skatter och bidrag 970,6 942,6 3,0%

Övriga externa intäkter:

Försäljningsmedel 13,9 12,0 15,8%

Taxor och avgifter 62,4 60,3 3,5%

Hyror och arrenden 24,9 27,6 -9,8%

Bidrag 106,6 147,2 -27,6%

Sålda tjänster/verksamhet 11,1 10,4 6,7%

Sålda anläggningstillgångar 0,1 1,8 -94,4%

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

Summa övr externa intäkter 221,3 261,7 -15,4%

Summa externa intäkter 1191,9 1204,3 -1,0%

KOSTNADSFÖRDELNING KOMMUNEN 2018 2017 Ändring (%)

Bidrag och transfereringar 22,1 25,4 -13,0%

Personal 744,9 731,2 1,9%

Material 53,4 53,6 -0,4%

Tjänster inkl köp av verksamhet 331,7 343,6 -3,5%

Summa externa kostnader 1152,1 1153,8 -0,1%

Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna

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

KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Markreserv

Anskaffningsvärde 21,8 21,8 32,3 32,4

Årets nyanskaffningar 0,5 0,0 0,5 0

Ackumulerade upp/nedskrivningar -2,8 -2,7 -2,8 -2,7

Årets upp/nedskrivningar -0,1 0 -0,1

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

Delsumma 18,9 19,0 29,4 29,6

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 663,3 644,5 663,3 644,6

Årets nyanskaffningar 34,7 35,1 34,7 35,1

Ackumulerade avskrivningar -227,1 -211,4 -227 -211,4

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

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

Årets upp/nedskrivningar 0,0 -9,1 0,0 -9,1

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

Delsumma 451,3 439,3 451,4 439,4

Fastigheter för affärsverksamhet

Anskaffningsvärde 114,3 111,9 114,3 111,9

Årets nyanskaffningar 5,2 3,5 5,2 3,5

Ackumulerade avskrivningar -36,0 -33,4 -36 -33,4

Årets avskrivningar -4,7 -3,7 -4,7 -3,7

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

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0 0

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0 0,0 0 0

Bokfört värde Krokomsbostäder netto 0,0 0,0 342,7 322

Delsumma 78,8 78,3 421,5 400,3

Publika fastigheter

Anskaffningsvärde 55,3 61,8 55,3 61,8

Årets nyanskaffningar 0,8 3,6 0,8 3,6

Ackumulerade avskrivningar -19,2 -27,2 -19,2 -27,2

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

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

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0 -0,1

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0 0 0

Delsumma 35,1 35,9 35,1 35,8
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar (forts)
Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna

KOMMUNEN KONCERNEN

20178 2017 2018 2017

Fastigheter för annan verksamhet

Anskaffningsvärde 37,7 33,3 37,7 33,3

Årets nyanskaffningar 0,4 4,4 0,4 4,4

Ackumulerade avskrivningar -8,3 -7,3 -8,3 -7,3

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

Ackumulerade upp/nedskrivningar -9,3 -8,3 -9,3 -8,3

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0 0

Årets försäljningar, bokfört värde -0,9 0 -0,9

Delsumma 19,1 20,1 19,1 20,1

Exploateringsfastigheter

Anskaffningsvärde 64,9 70,3 64,9 70,3

Årets nyanskaffningar 24,5 5,7 24,5 5,7

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

Årets upp/nedskrivningar 0 0

Årets försäljningar, bokfört värde -0,6 -11,0 -0,6 -11

Delsumma 89,3 65,4 89,3 65,4

Pågående ny- till- ombyggnad

Anskaffningsvärde 30,5 2,2

Årets nyanskaffningar 19,8 29,2

Ackumulerade avskrivningar 0,0

Årets avskrivningar -1,5 -0,9

Justering anskaffningsvärde -36,0 -0,9

Delsumma 0,0 0,0 12,8 29,6

Summa fastigheter/anläggningar 692,5 658,0 1 058,6 1 020,2
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NOT 3 Maskiner och inventarier

NOT 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 22:52

KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 72,5 81,4 125,8 132,3

Årets nyanskaffningar 12,5 13,9 17,5 16,4

Ackumulerade avskrivningar -43,5 -58,4 -85,6 -97,0

Årets avskrivningar -8,0 -7,9 -11,7 -11,6

Summa maskiner och inventarier 33,5 29,0 46,1 40,2

 
(tkr)

KOMMUNEN

Bokslut 
2018

Budget 
2017

Bokslut 
2017

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 658 590 658 650 640 523

Slutavräkning föregående år -3 084 -1 245 -2 372

Mellankommunal utjämning -149 -100 -147

Summa skatteintäkter 655 357 657 305 638 004

Bidrags- och avgiftsintäkter

Inkomstutjämningsbidrag 174 351 174 351 176 121

Strukturbidrag 11 471 11 471 11 431

Kostnadutjämningsbidrag 62 184 62 184 56 292

Bidrag för LSS-utjämning 19 048 19 048 17 270

Regleringsavgift 2 343 2 343 -145

Fastighetsavgift 33 425 33 486 31 309

Övriga generella bidrag * 12 438 12 400 12 215

Summa bidragsintäkter 315 260 315 283 304 493

Totalt 970 617 972 588 942 497
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NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

NOT 6 Årets resultat/eget kapital

Det egna kapitalet förändras enligt följande:

 
(tkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017

Intäkter:

Likvida medel 25 23 81 23

Utdelning 1 974 1 232 1 978 1 238

Borgensavgift 1 200 1 200 0 0

Övrigt 757 550 757 597

Summa intäkter: 3 956 3 005 2 816 1 858

Kostnader:

Anläggningslån 3 260 4 558 4 276 7 377

Ränta pensionsskuld 1 166 1 035 1 249 1 115

Övrigt 232 221 236 232

Summa kostnader 4 658 5 814 5 761 8 724

(mnkr)
KOMMUNEN

2018 2017

Ingående balans 389,5 388,4

Förändring utanför resultaträkning

Årets resultat 1,0 1,1

Utgående balans 390,5 389,5

Specifikation av förändring över resultaträkning

Anläggningskapital 20,7 0,5

Rörelsekapital -19,7 0,6

Förändring över resultaträkning 1,0 1,1

Balanskravsutredning KOMMUNEN

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Årets resultat 10,9 3,0 1,1 1,0

Justeringar realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,1

Justering synnerliga skäl 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanskravsresultat 10,9 3,0 1,1 1,0

“Öronmärkning“ pensioner

Justerat resultat 10,9 3,0 1,1 0,9

2 % av summa skatter/utjämning/bidrag 17,2 17,8 18,8 18,8

Avsättning resp år Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Disponerat Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

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

NOT 9 Likvida medel

NOT 8 Kortfristiga fordringar

Fakturafordringarnas värde har nedjusterats med 2 228 tkr avseende obetalda fordringar per 18-12-31 med förfallodag t o m 17-12-31.  
Motsvarande belopp 2017 var 1 895 tkr.

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

KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017
Spec. utlämnade lån

-Näskottshallen 0,5 0,5 0,5 0,5

-Länstrafiken 0,4 0,4 0,4 0,4

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

-Jämtidrottshallen i Ås AB 11,7 12,3 11,7 12,3

-uppskjutna skattefordringar 11,8 17,4

-Östersunds kommun 2,0 1,8

Summa: 15,3 15,9 29,1 35,1

KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017
Specifikation värdepapper mm

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

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

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

Summa: 26,0 26,0 20,4 20,4

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2018 2017
-statlig fordran 42,2 31,3

-div avgifter 11,3 11,7

-periodiserat 12,8 13,5

-EU-fordran 0,1 0,1

-mervärdesskatt 5,4 5,1

-övrigt 5,2 6,9

Summa 77,0 68,6

Förändring (+= ökning) 8,4 -21,7

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017
Totalsaldo koncernkonto kommunen och Krokomsbostäder

-banktillgodohavanden 54,6 82,3 60,1 88,7

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

Summa 54,7 82,4 60,2 88,8

Förändring (+= ökning) -27,7 28,4
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NOT 10 Kortfristiga skulder

NOT 11 Långfristiga skulder

  

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2018 2017
-periodiserat 45,3 49,4

-leverantörsskulder 40,3 39,9

-personalens skatter 11,0 10,9

-semesterlöneskuld inkl okompens. övertid 41,4 42,2

-skatteskulder 10,2 8,4

-övrigt 25,8 22,8

Summa: 174,0 173,6

Förändring (+= ökning) 0,4 4,7

 
(mnkr)

KOMMUNEN

Skuldförändring 2018 2017
Ingående låneskuld 250,0 250,0

Nyupplåningar/amortering 10,0 0,0

Utgående låneskuld 260,0 250,0

Förfallotider KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

mnkr procent mnkr procent mnkr procent

Låneskuldens struktur - lånelängd
Andel som förfaller inom 1 år 55 21% 100 33% 155 28%

Andel som förfaller mellan 1-2 år 40 15% 100 33% 140 25%

Andel som förfaller mellan 2-3 år 50 19% 0 0% 50 9%

Andel som förfaller mellan 3-4 år 25 10% 50 17% 75 13%

Andel som förfaller mellan 4-5 år 30 12% 50 17% 80 14%

Andel som förfaller mellan 5-6 år 60 23% 0 0% 60 11%

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

Summa 260 100% 300 100% 560 100%

Räntor 
Låneskuldens struktur - räntor

KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

Andel med rörlig ränta 12% 10% 6%

Andel med fast ränta 88% 90% 94%

Genomsnittsränta 1,44% 0,34% 0,85%

0

40

80

120

160

200 KBABKommunen

6-7 år5-6 år4-5 år3-4 år2-3 år1-2 år0-1 år

91,3

 
(mnkr)

KOMMUNEN

Upplåning 260,0

Anläggningsavgifter VA netto 4,6

Investeringsfond Renhållning 3,2

267,8

Kapitalbindningstid för kommunen och Krokomsbostäder

VÅRA RÄKENSKAPER
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NOT 12 Borgensåtaganden

Anmärkning: Kommunen har inte behövt lösa in några borgensåtaganden 2018

Kommuninvest
Krokoms kommun har i juni månad 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som res-
pektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Krokoms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Krokoms kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 658 638 233 kronor, 0,16271 % (0,181 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 659 471 098 kronor, 0,16230 % (0,181 %).

NOT 13 Ansvarsförbindelser

NOT 14 Framtida årliga belopp leasingavgifter

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2018 2017 2018 2017
-Krokomsbostäder 300,0 300,0

-bostadslån egna hem 1,0 1,1 1,0 1,1

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

-bygdegårdar 2,5 2,3 2,5 2,3

-äldrekooperativ 0,8 1,0 0,8 1,0

-förskolor 0,7 0,7 0,7 0,7

-övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa: 309,6 309,7 9,6 9,7

KOMMUNEN

2018 2017
 Pensioner intjänade t o m 1997-12-31

 Ingående pensionsskuld 403,0 409,2

 Utbetalningar -15,1 -15,2

 Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 7,1 9,5

 Aktualisering -1,0

 Förändrad diskonteringsränta

 Övrigt -8,9 1,7

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

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt 384,1 403,0

 
(tkr)

KOMMUNEN

2018 2017
Betalda leasingavgifter 4 409 4 759

Årliga förfallobelopp 6 428 6 697

Varav

- Förfallotidpunkt, inom 1 år 3 417 3 694

- Förfallotidpunkt, inom 2-6 år 3 011 3 003
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NOT 15 Pensionsförpliktelser
Pensionskuldens storlek baserar sig på beräkningar av Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (KPA). Fr o m 1998 redovisas, enligt kommunal redovisnings- 
lag, intjänade pensioner före 1998 som en ansvarsförbindelse. Från och medår 2000 redovisas även upplupen löneskatt för såväl avsättning som ansvars-
förbindelse. 

Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.  

Inga särskilda placeringar för de totala förpliktelserna är gjorda.  

* Se även under redovisningsprinciper

NOT 16 Villkorat ägartillskott

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

KOMMUNEN KONCERNEN

Förpliktelse per 31 dec 2018 2017 2018 2017

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 60,7 55,4 70,8 63,0

Ansvarsförbindelser för pensionsskuld 384,1 402,9 384,1 403,0

Avgiftsbestämd ålderspension 31,2 30,3 34,0 32,9

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

Totala förpliktelser 476,0 488,6 488,9 498,9

(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26 procent)* 92,5 95,4 95,6 97,9

KOMMUNEN

Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt 2018 2017

Ingående avsättning inkl löneskatt 55,0 50,5

Utbetalningar -1,8 -1,7

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

Nyintjänande under året 5,0 4,3

Förändrad diskonteringsränta 0,0 0,0

Övrigt -0,4 0,0

Årets förändring av löneskatt, 24,26% 1,0 0,9

Avsättning för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-SAP 60,0 55,0

KOMMUNEN

Avsättningar för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP, 4 st 2018 2017

Ingående avsättning inkl löneskatt 0,4 1,0

Utbetalningar -0,2 -0,1

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp

Arbetstagare som pensionerats

Övrigt 0,6 -0,4

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

Summa avsättning 0,7 0,4

Varav visstidspensioner förtroendevalda, 3 st 0,7 0,4

Aktualiseringsgrad ÖK-SAP, Överenskommen särskild avtalspension 95,0% 95,0%
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Redovisningen har i huvudsak skett enligt god kommunal 
redovisningssed i överensstämmelse med Kommunallag och 
Kommunal redovisningslag och enligt rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning, RKR.

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

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

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaff-
ningsvärdet, efter avdrag för planenliga avskrivningar som 
beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Eventuella 
investeringsbidrag och anläggningsavgifter och tomtförsälj-
ning i exploateringsområden reducerar anskaffningsvärdet. 
Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs 
inte. 

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

Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. 
Avskrivningen påbörjas månaden efter anskaffning/färdigstäl-
lande.

Följande avskrivningstider har tillämpats tom 2015: 
Byggnader och anläggningar 20 och 33 år, maskiner, fordon, 
inventarier 5-10 år, PC:n 3 år, VA-anläggningar 25 och 50 
år. Från och med 2016 tillämpas komponentredovisning på 
nya investeringsprojekt enligt RKR:s (Rådet för kommunal 
redovisning) rekommendation 11.4. Komponentredovisning 
innebär att varje objekt delas upp i flera  komponenter med 
olika avskrivningstider och syftet är att bättre spegla tillgång-
arnas verkliga värde. Befintliga större objekt kommer också 
att delas upp i komponenter för tillämpning av regelverket.

Immateriella anläggningstillgångar RKR 12.1 Utgifter hän-
förliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras som im-
materiella tillgångar har kostnadsförts och således redovisas 
inga immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.

RKR 18 Redovisning av intäkter, erhållna bidrag till an-
läggningstillgångar ska periodiseras över anläggningstillgång-
ens nyttjandeperiod. Kommunen följer RKR 18 när det gäller 
anslutningsavgifter men inte investeringsbidrag.

Skulder och eget kapital
Avsättningar och pensionsskuld
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i 
kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Visstidspensioner följer enligt kommunens 

pensionspolicy avtalen i §10 i PA-KL och §10 PBF. Enligt 
dessa avtal sker beräkning av visstidspension genom att mul-
tiplicera en bruttopensionspoäng som beror på anställningstid 
med för varje tid gällande basbelopp. Visstidsförordanden 
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att 
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse.

Pensionsrätt intjänade från och med 1998 redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Ränta på pensionslöften intjäna-
de fr o m 1998 redovisas under posten finansiella kostnader.
Kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 är 304,1 
mnkr, redovisas utanför balansräkningen under rubriken 
ansvarsförbindelser och ställda panter. 

Som kortfristig skuld redovisas den del av kommunens 
pensionsåtagande som kallas avgiftsbestämd ålderspensi-
on. Mellan 3,4 och 4,5 procent av lönen ska sättas av till 
en avgiftsbestämd ålderspension. Denna delbetalas ut till 
”pensionsvalet” och placeras efter den anställdes önskemål. 
För 2017 är beloppet 25,1 mnkr plus löneskatt  6,1 mnkr, 
sammanlagt 31,2 mnkr.

Avsättning för återställande av deponier
RKR 10.1 En avsättning till återställande av avfallsdepo-
nier gjordes 2005 med 2,5 mnkr varav återstår 1,8 mnkr per 
2018-12-31. Ytterligare 4,2 mnkr finns avsatta för nu aktiva 
deponier.

Skulder
Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor som kommit in efter årsskiftet, till och 
med 21 januari  men som avser tjänster eller varor som be-
ställts eller erhållits under 2018 har belastat årets resultat.

Diverse
Löner
Löner, semesterersättningar och andra liknande skulder till 
personalen redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden med 
några undantag. Outtagen semester och övertidskompensation 
har periodiserats, med 35,0 mnkr, vilket är minskning med 
0,2 mnkr. Löner för visstidsanställda, OB-tillägg mm har 
periodiserat till ett belopp av 6,4 mnkr.

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

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

Redovisningsprinciper 

VÅRA RÄKENSKAPER  
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Kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter fördelas till det år de hör i enlighet 
med RKR 18.1. 

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

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

Skatteintäkter
Skatteintäkten uppstår och redovisas det år då den skatteplikt-
iga inkomsten tjänas in. Slutavräkningen prognostiseras när 
bokslutet upprättas för inkomståret. Slutavräkningen och de 
preliminära skatteinbetalningarna utgör således årets skatte-
intäkter. Slutavräkningen 2017 och 2016 bygger på Sveriges 
kommuner och landstings prognos.

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

Värdet av de fordon som ingår i leasingavtalet var per 
2018-12-31, 7,9  mnkr varav 1,5 mnkr är restvärden vid avta-
lens utlöpstid. Kostnaden för kommande år framgår av not till 
balansräkningen.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Inde-
las i materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar
Avskrivningarna redovisas som en egen rad och är en plan-
mässig nedskrivning av de materiella anläggningstillgångar-
na. Ska i princip motsvara förslitning och/eller förbrukning av 
anläggningstillgång. Se även redovisningsprinciper.

Avsättningar
För ekonomiska förpliktelser som ej är helt bestämd i tid eller 
storlek kan kommunen avsätta medel. Framförallt redovisas 
avsättning för personalens framtida pensioner här. Se även 
redovisningsprinciper.

Ansvarsförbindelser
Möjliga åtaganden beroende på osäkra framtida händelser 
som bara delvis kan kontrolleras av den redovisningsskyldige. 
Åtagandets storlek kan ofta inte fastställas med tillförlitlighet.

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

Balanslikviditet
Betalningsberedskap på kort sikt. Beräknas genom att omsätt-
ningstillgångarna divideras med kortfristiga skulder. Anges i 
procent.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder är kommunens egna 
kapital och delas in i rörelsekapital och anläggningskapital.

Extraordinära kostnader och intäkter
Kostnader eller intäkter av engångskaraktär och av större 
omfattning kallas extraordinära kostnader och intäkter.

Finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar av karaktären aktier, andelar, bundna värdepapper, 
grundfondskapital och långfristiga utlämnade lån.

Finansiella kostnader och intäkter
Här redovisas kostnader och intäkter för kommunens finan-
sverksamhet, t ex räntebetalningar på lån, intäktsräntor på 
bankkonton, och utdelning på aktier samt finansiell kostnad i 
pensionsavsättning.

Fordringar
Fordringar med löptid längre än ett år kallas långfristiga, 
övriga kortfristiga. 

Kassaflödesanalys
Översiktlig redovisning av hur årets drift- investerings- lå-
neverksamhet med mera har bidragit till förändringen av 
kommunens ekonomiska ställning. 

Ord- och begreppsförklaringar
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Ord- och begreppsförklaringar, forts

Kapitaltjänstkostnader
Består av avskrivningar och intern ränta. Internräntan är en 
kalkylerad räntekostnad för kommunens anläggningstillgång-
ar. Utgör en tänkt ersättning för internt nyttjande av kapital 
som t ex byggnader.

Kommunalskatt
Under rubriken kommunalskatt redovisas skatteintäkter från 
kommunmedborgarna, utjämnings- och generella statsbidrag 
från staten, skatteväxling mellan kommunerna i länet.

Kostnader och intäkter på resultaträkningen
I ”kostnader” och ”intäkter” ingår verksamheternas kostnader 
och intäkter med de interna transaktionerna borträknade. Där 
ingår även avsättning till framtida pensionsutbetalningar och 
försäljning av anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Fast eller lös egendom avsedda att stadigvarande innehas, ex 
fastigheter, byggnader, fordon, inventarier och maskiner.

Nettoinvestering
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag och 
anläggningavgifter och tomtförsäljning i exploateringsområ-
den.

Nettokostnad 
Driftkostnader med avdrag för driftbidrag, avgifter och ersätt-
ningar. 

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna omfattar kassa- och banktillgodo-
havanden, fordringar med kortare löptid än ett år, lager och 
periodiseringar.

Panter och ansvarsförbindelser
I anslutning till balansräkningen redovisas ställda panter och 
ansvarsförbindelser. Det är i första hand frågan om pensions-
utfästelser och borgen för lån, som inte ingår i balansräkning-
en.

Periodiseringar
Fördelning av kostnader eller intäkter på det bokföringsår de 
hör via balansräkningen.
 
Resultaträkning
Resultaträkningen är en översiktlig sammanställning av årets 
driftverksamhet och hur den påverkar det egna kapitalet.

Skulder
Skulder med löptid längre än ett år kallas långfristiga, övriga 
kortfristiga. Undantagna är lån upptagna utöver checkkredit i 
långfristig finansiering även om de har kortare löptid än ett år.

Soliditet
Visar andelen eget kapital i förhållande till anläggningstill-
gångarna. Långsiktig betalningsförmåga.

Årets resultat
Slutsumman av resultaträkningen heter årets resultat och 
förändrar kommunens egna kapital. Vid förlust en minskning, 
vid vinst en ökning.

Enheter: 
mnkr = miljontals kronor, 
tkr = tusentals kronor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Revisionsberättelse 2018
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder 
samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. I gransk-
ningen har vi biträtts av KPMG. 

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

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

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

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

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
 
Sedan delårsbokslutet har resultatet totalt sett förbättrats med 9,5 mnkr, vilket delvis beror på sparåt-
gärder inom verksamheterna men till största delen på minskade kostnader för avskrivningar och räntor. 
Samtidigt noterar vi att budgetavvikelserna inom socialnämnden och Jämtlands gymnasieförbund har 
ökat jämfört med delårsbokslutet. Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -9,8 mnkr för 2018  
trots ett tilläggsanslag på 10,0 mnkr. Beslutade besparingsåtgärder har ännu inte gett avsedd effekt. 

Resultatet för 2018 är svagt, +1,0 mnkr, och vi är oroade över resultatutvecklingen. Det kommer att 
ställas krav på stora anpassningar inom kommunens verksamheter för att säkerställa en långsiktig 
ekonomi i balans. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

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

Vi kan inte bedöma resultatet i årsredovisningen med avseende på verksamhetsmålen då det inte är 
möjligt att objektivt verifiera utfallet av redovisningen eftersom det inte films några mätbara och mål-
satta indikatorer.
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Ansvarsprövning för 2018 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i 
styrelsen. 

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

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

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämn-
den. 

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

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda ledamöter i nämn-
den. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden samt enskilda ledamö-
ter i nämnden. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för följande gemensamma nämnder och dess leda-
möter:

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

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

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.  

Krokom den 25 april 2019

Bilagor:
Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna
Revisionsberättelser
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